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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

BPS-043-18-653-20 odpowiedź na oświadczenie senatorskie

Szanowny Panie Marszałku, 

W nawiązaniu do oświadczenia senatora Mariusza Gromki, złożonego na 18. posiedzeniu Senatu 
do Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki, w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przekazanego przy 
piśmie BPS-043-18-653-20 z dnia 3 grudnia 2020 r., przedstawiam następujące wyjaśnienia. 

1. Jak długo może trwać kontrola interwencyjna, skoro z zasady powinna być krótsza niż kontrola 
planowana? Czy może być prowadzona „aż do skutku”, tj. potwierdzenia bądź stwierdzenia 
niezasadności zarzutów podniesionych w interwencji (skardze)?

Na wstępie należy zauważyć, że kontrole interwencyjne, przez które rozumiemy kontrole 
przeprowadzane w związku z rozpatrywaniem skarg i interwencji dotyczących zanieczyszczenia 
środowiska lub podejrzenia wystąpienia takiego zanieczyszczenia, wystąpienia poważnych awarii lub 
w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, są kontrolami pozaplanowymi 
w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 995, z późn. zm.) – dalej u.i.o.ś. Do kontroli pozaplanowych przedsiębiorców, zgodnie 
z art. 9a ust. 2 u.i.o.ś., nie stosuje się przepisów art. 47, art. 48, art. 50, art. 51, art. 54, art. 55 i art. 58 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

Ww. wyłączenie w rzeczywistości jest odwzorowaniem wyłączeń, które funkcjonowały na gruncie 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak i funkcjonują w ustawie Prawo przedsiębiorców, 
gdzie wskazuje się m. in., że przepisów dotyczących czasu trwania wszystkich kontroli organu 
kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie 
kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska lub 
przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub 
wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego 
lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. 

https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(47)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(48)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(50)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(51)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(54)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(55)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(58)&cm=DOCUMENT


Jednocześnie należy podkreślić, że kontrole interwencyjne należą do bardzo specyficznej grupy 
kontroli, których prowadzenie jest związane z rozpatrywaniem skarg i interwencji dotyczących 
zanieczyszczenia środowiska lub podejrzenia wystąpienia takiego zanieczyszczenia, wystąpienia 
poważnych awarii lub w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. W związku 
z powyższym uprawnienia jakie posiada Inspekcja Ochrony Środowiska (dalej: IOŚ) w zakresie 
prowadzenia tych kontroli mają na celu zwiększenie ich efektywności. Z doświadczenia IOŚ wynika 
bowiem, że kontrole pozaplanowe prowadzone po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze 
wszczęcia kontroli nie dawały efektów i rzadko wykazywały naruszenia, ponieważ uprzedzony 
o kontroli przedsiębiorca przygotował się do niej, a po jej zakończeniu prowadził działalność 
naruszając przepisy ochrony środowiska. 

Należy również wskazać, że w celu pełnej oceny spełniania wymagań zawartych w przepisach 
z zakresu ochrony środowiska lub pozwoleniach na korzystanie ze środowiska, w ramach 
prowadzonych kontroli przeprowadzane są niezbędne pomiary lub badania, w tym pobieranie próbek, 
co w wielu przypadkach znacząco wydłuża czas prowadzenia kontroli.

Odpowiadając na drugą część pytania zapewniam, że inspektorzy IOŚ prowadzą każdą kontrolę 
z najwyższą starannością, tak aby sprawdzić, czy podnoszone w skardze zarzuty są zasadne oraz, czy 
kontrolowany podmiot działa zgodnie z przepisami prawa. Zdarza się, że kontrolowany nie 
przedstawia w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów dla przyjętego zakresu w danej 
kontroli, co również przekłada się na czas jej realizacji. 

2. Czy kontrola interwencyjna może obejmować wyłącznie tę strefę działalności przedsiębiorcy, której 
dotyczyła interwencja (skarga)? Czy w ramach tego samego upoważnienia do kontroli może zostać 
rozszerzona na inne sfery prowadzenia działalności kontrolowanego przedsiębiorcy? 

W przypadku, gdy w ramach prowadzonych czynności kontrolnych, inspektor IOŚ stwierdzi, iż 
kontrolowany podmiot narusza przepisy prawa w zakresie nie wskazanym w skardze to jest on 
zobowiązany do podjęcia czynności również w tym zakresie. Jednakże działania kontrolne IOŚ nie 
mogą wykraczać poza kontrolę przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie 
ochrony środowiska.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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