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Odpowiadajtic na wystąpienie pokontrolne Pana Ministra z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

znak: BKA-I-0941 -15/14019/13/MN informuję, że wyniki kontroli przeprowadzonej przez 

Zespół Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego MŚ zostały szczegółowo omówione w trakcie 

posiedzenia kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Realizując zalecenia pokontrolne zobowiązałem kierowników komórek 

organizacyjnych GIOŚ do ścisłego przestrzegania wewnętrznych przepisów dotyczących 

dokumentowania postępowań o zamówienia publiczne, zarówno poniżej 14 000 euro jak też 

powyżej tej kwoty.

Zobowiązałem także do dokonania w terminie do 16 czerwca br. przeglądu 

wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, a 

także dostosowanie ich do zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z" fV •; . •
dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego 

wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Uprzejmie informuję, że podjęte zostały także prace zmierzające do opracowania 

w ww. terminie harmonogramu działań zmierzających do realizacji wniosków pokontrolnych 

NIK.

Po zakończeniu działań o których mowa wyżej tj. dot. przeglądu wykazów danych

reia także harmonogramu realizacji wniosków

przedstawiając wnioski i stosowne dokumenty.
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Niezależnie od powyższego DKR GIOŚ podejmuje szereg działań mających na celu 

skrócenia czasu wykonywania zadań, w tym wskazanych we wnioskach pokontrolnych NIK:

.  Odnośnie wniosku pokontrolnego dot. podjęcia działań mających na celu 

wyeliminowanie opóźnień w przekazywaniu potwierdzeń otrzymania zgłoszeń o 

zamiarze międzynarodowego przemieszczania odpadów, wydawaniu decyzji o 

wyrażeniu zgody lub sprzeciwu i w przekazywaniu kopii wydanych decyzji 

właściwym organom, z kontroli NIK nr P/12/115.
W Departamencie Kontroli Rynku już pod koniec 2012 r. wprowadzono procedury 

mające na celu wyeliminowanie opóźnień wskazanych w ww. wniosku i przekazano je do 

realizacji przez pracowników tj.:
- procedura wewnętrzna w zakresie wydawania zezwoleń na międzynarodowe 

przemieszczanie odpadów,
. procedura wewnętrzna DKR w zakresie wysyłki decyzji na międzynarodowe 

przemieszczanie odpadów.
Dodatkowym narzędziem pozwalającym kontrolować terminowość realizowanych 

spraw jest metryka dokumentu, gdzie w każdym postępowaniu oznaczana jest data podjęcia 
działania, rodzaj działania i osoba podejmująca działanie. Ponadto w Wydziale 

Transgranicznego Przemieszczania Odpadów DKR wprowadzono harmonogramy realizacji 

zadań, które określają min. terminy realizacji określonych działań przez pracowników.
Dodatkowo wyjaśniam, że 3 dniowy termin na potwierdzenie przyjęcia prawidłowo 

wypełnionych zgłoszeń jest generalnie trudny do dotrzymania, nie tylko w Polsce, ale 

również w innych krajach UE. Termin ten obejmuje wszystkie czynności od wpływu 

zgłoszenia do GIOŚ do stwierdzenia jego kompletności. Problem ten był przedstawiany 
Komisji Europejskiej podczas spotkań korespondentów, jednakże termin ten wynika z 

przepisów międzynarodowych tj. decyzji OECD, z którą zharmonizowano rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów.
.  Odnośnie wniosku pokontrolnego dot. prowadzenia systematycznej kontroli 

terminowości regulowania zobowiązań pieniężnych z tytułu opłat 

recyklingowych, z kontroli NIK nr P/12/180.
W celu usprawnienia kontroli terminowości regulowania zobowiązań pieniężnych z 

tytułu opłaty za brak sieci DKR opracował i przyjął do stosowania „Zasady prowadzenia 

systematycznej kontroli terminowości regulowania zobowiązań pieniężnych z tytułu oplot za 

brak sieci zbierania pojazdów, na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji ”.
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.  Odnośnie wniosku pokontrolnego dot. wszczynania bez zbędnej zwłoki 

postępowań administracyjnych wobec podmiotów, które nie wniosły opłaty za 

brak sieci zbierania pojazdów lub nie zadeklarowały opłaty z tego tytułu w 

rocznym sprawozdaniu, z kontroli NIK nr P/12/180.
DKR ustali! „Harmonogram wszczynania postępowań administracyjnych dot. opłaty 

2a brak sieci zbierania pojazdów”, bior,c pod uwagę etap, prowadzenia postępowań 
administracyjnych tj. termin wszczęcia postępowania, a następnie wydania decyzp w I , II 

instancji z uwzględnieniem terminów wynikaj,cych z ustawy Ordynacja Podatkowa.
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Nawiązując do mojegp pisma z dnia 30 maja br. znak: SKA-090/4/14/AM uprzejmie 

informuję, że w wyniku dokonanego przeglądu wykazów danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dwa wykazy tj. rejestr bezpośrednich 

zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz rejestr zdarzeń o znamionach 

poważnej awarii i poważnych awarii zostały udostępnione na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu. Ich dostosowanie do zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie 

dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 

ochronie zostanie dokonane w bieżącym roku.

Wnioski pokontrolne NIK uznane przez kontrolujących jako będące w trakcie 

realizacji dotyczą czasu prowadzonych na bieżąco zadań związanych z postępowaniami 

administracyjnymi I i II instancji, moim zdaniem są to wnioski do ciągłej realizacji, bo 

dotyczą zadań wykonywanych na bieżąco. Ponadto GIOŚ nie ma wpływu na ilość spraw w 

danym okresie czasu, stopień złożoności, długotrwałość postępowań sądowych oraz 

rozbieżności w wydawanych wyrokach w tożsamych sprawach, a to wpływa na szybkość 

załatwiania następnych spraw i to przy znacznej rotacji kadrowej.
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Wyrażam stanowisko, że wobec powyższego niemożliwym jest opracowanie 

harmonogramu realizacji wniosków pokontrolnych NIK. Działania mające na celu poprawę 

terminowości załatwiania zostały zogniskowane na opracowaniu i wdrożeniu właściwych 
procedur wewnętrznych w przedmiotowym zakresie.

Odnośnie wniosku pokontrolnego NIK dot. międzynarodowego przemieszczania 
odpadów. W latach 2012, 2013 wprowadzono zatwierdzone przez Z-cę GIOŚ procedury 

mające na celu wyeliminowanie opóźnień wskazanych w ww. wniosku tj.:

® procedurę wewnętrzną w zakresie wydawania zezwoleń na międzynarodowe 

przemieszczanie odpadów- z dniał8.09.2012 r.,

• procedurę wewnętrzną DKR w zakresie wysyłki decyzji na międzynarodowe 

przemieszczanie odpadów-z dnia 20.02.2013 r.

Dodatkowym narzędziem pozwalającym kontrolować terminowość realizowanych 

zadań jest metryka dokumentu, gdzie w każdym postępowaniu administracyjnym oznaczana 

jest data podjęcia działania, rodzaj działania i osoba podejmująca działanie. Ponadto 

wprowadzono harmonogramy realizacji zadania, które określają termin realizacji pewnych 

określonych działań przez pracownika prowadzącego sprawę, tak aby organ mógł 

wywiązywać się z terminów określonych w przepisach prawa.

Dodatkowo wyjaśniam, że termin 3 dni na potwierdzenie przyjęcia prawidłowo 

wypełnionych zgłoszeń jest generalnie trudny do dotrzymania, nie tylko w Polsce, ale 

również w innych krajach UE. Termin ten obejmuje wszystkie czynności od wpływu 

zgłoszenia do kancelarii GIOŚ do stwierdzenia kompletności zgłoszenia, a więc jest to proces 

czasochłonny. Termin ten wynika z przepisów OECD, zatem aby go zmienić należałoby 

zainicjować zmiany w tych przepisach.

Odnośnie wniosku pokontrolnego NIK dot. recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji. W celu usprawnienia kontroli terminowości regulowania zobowiązań 

pieniężnych z tytułu opłaty za brak sieci opracowano „Zasady prowadzenia systematycznej 

kontroli terminowości regulowania zobowiązań pieniężnych z tytułu opłat za brak sieci 

zbierania pojazdów, na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji” zasady określają terminy realizacji poszczególnych czynności w 
ramach wykonywanego zadania począwszy od wydania ostatecznej decyzji GIOŚ w sprawie 

opłaty za brak sieci aż do przesłania do właściwego Urzędu Skarbowego wystawionego przez 

GIOŚ tytułu wykonawczego.

Odnośnie wniosku NIK dot. wszczynania bez zbędnej zwłoki postępowań 

administracyjnych wobec podmiotów, które nie wniosły opłaty za brak sieci zbierania
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pojazdów lub nie zadeklarowały opłaty z tego tytułu. Opracowany został przytoczony poniżej 

„Harmonogram wszczynania postępowań administracyjnych dot. opłaty za brak sieci 

zbierania pojazdów”, biorąc pod uwagę etapy prowadzenia postępowań administracyjnych w 

przedmiotowym zakresie, tj. termin wszczęcia postępowania a następnie wydania decyzji 

I i II instancji oraz uwzględniając terminy wynikające z ustawy Ordynacja Podatkowa oraz 

obsadę kadrową do tych spraw.

Harmonogram wszczynania postępowań administracyjnych dot. opłaty za 

brak sieci zbierania pojazdów

postępowanie
dotyczące opłaty za
brak sieci zbierania

pojazdów za rok

termin wszczęcia
postępowania

termin wydania
decyzji I instancji

termin wydania
decyzji II instancji

2008 wszczęte wydane 30.06.2014 r.

2009 wszczęte 31.12.2014 r. 31.07.2015 r.

2010 31.07.2015 r. 31.03.2016 r. 31.10.2016 r.

2011 31.07.2016 r. 31.12..2016 r. 31.07.2017 r.

2012 31.07.2017 r. 31.12..2017 r. 31.07.2018 r.

2013 31.07.2018 r. 31.12..2018 r. 31.06.2019 r.
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