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Cykl artykułów dla Przedsiębiorców  
poświęcony przeciwdziałaniu  

marnowaniu żywności w praktyce. 

Jak przygotować się 
do kontroli WIOŚ 

w obszarze przeciwdziałania 
marnowaniu żywności?
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Informacja o zbliżającej się kontroli 
przekazywana jest przedsiębiorcy poprzez: 
zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli 
działalności gospodarczej.

Zwróć uwagę na wskazany w zawiadomieniu 
zakres kontroli, ponieważ równocześnie 
może być kontrolowanych kilka obszarów. 
Najczęściej kontrolowanym obszarem razem 
z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności jest 
gospodarka odpadami.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 
7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie 
wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga 
ponownego zawiadomienia.

„Zawieranie  
umowy z organizacją  
pożytku publicznego”

„Realizacja umowy 
z organizacją pożytku 
publicznego na co dzień”

Zapraszam do zapoznania się  
z poprzednim artykułami:

Inspekcja Ochrony Środowiska:

Organ powołany do kontroli przestrzegania 
przepisów w ochronie środowiska oraz 
badania i oceny stanu środowiska. 
W przypadku stwierdzenia naruszeń, 
prowadzi postępowania administracyjne 
w sprawach: wymierzania kar pieniężnych, 
wstrzymywania działalności oraz innych 
dotyczących ochrony środowiska.

„Jak prawidłowo naliczać 
opłatę za zmarnowaną 
żywność?”

Realizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
marnowaniu żywności weryfikowana jest podczas 
kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska.

Cykl artykułów dla Przedsiębiorców poświęcony  
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce. 

Część 4. Jak przygotować się do kontroli WIOŚ 
w obszarze przeciwdziałania marnowaniu żywności?

https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-szanujemy-ii-2022-artykul-cz-1-0310.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-szanujemy-ii-2022-artykul-2-20221010-finale.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-szanujemy-ii-2022-artykul-cz-1-0310.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-szanujemy-ii-2022-artykul-2-20221010-finale.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-szanujemy-ii-2022-artykul-3-20221017.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-szanujemy-ii-2022-artykul-3-20221017.pdf
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Co jest sprawdzane przez Wojewódzką Inspekcję 
Ochrony Środowiska?:

Informacje ogólne: 

• pisemne oświadczenie pod względem kwalifikacji 
zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (ilość zatrudnionych pracowników, 
czas pracy jednostki)

• tytuł prawny do kontrolowanego obiektu (prawo 
własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, 
ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek 
zobowiązaniowy)

• powierzchnia sprzedaży obiektu

• czy przychody ze sprzedaży żywności stanowią 
co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży 
wszystkich towarów? (najczęściej należy określić 
na podstawie ostatniego roku kalendarzowego)

Umowa z organizacją pozarządową:

• Czy umowa została zawarta?

• Czy umowa została zawarta w odpowiednim 
terminie tzn.:

 - dla jednostek o powierzchni sprzedaży 
powyżej 400 m2, w której przychody ze 
sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50% 
przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów 
do 18 lutego 2020 r. 

 - dla jednostek o powierzchni sprzedaży powyżej 
250 m2 powierzchni sprzedaży, w której 
przychody ze sprzedaży żywności stanowią 
co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży 
wszystkich towarów od 19 września 2021 r. 

• W przypadku niezawarcia umowy: czy sprzedawca 
może wykazać, że nie było możliwości jej zawarcia 
(dobrym pomysłem jest przygotowanie notatki lub 
oświadczenia z podpisem i datą).

• Czy organizacja pozarządowa, z którą 
sprzedawca żywności zawarł umowę zajmuje 
się wykonywaniem zadań w sferze zadań 
publicznych, tj.:  

 - pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób.

 - wspierania rodziny i systemu pieczy społecznej. 

 - działalności charytatywnej, polegającej 
w szczególności na przekazywaniu żywności 
osobom potrzebującym lub prowadzeniu 
zakładów zbiorowego żywienia dla osób 
potrzebujących.

• Czy umowa zawiera postanowienia ustawy 
dotyczące:

 - czasu i sposobu przekazywania żywności 
organizacji pozarządowej oraz rodzaju 
przekazywanej żywności organizacji 
pozarządowej, z przeznaczeniem jej na 
wykonywanie przez tę organizację zadań 
w sferze zadań publicznych,

 - podziału kosztów odbioru i dystrybucji żywności 
pomiędzy stronami umowy,

 - przypadków, w których organizacja 
pozarządowa może zrezygnować lub odmówić 
odbioru żywności,

 - okresu obowiązywania umowy oraz 
odpowiedzialności stron za niedotrzymanie 
warunków umowy, w tym warunków 
wypowiedzenia?

• Czy w przypadku wypowiedzenia umowy, 
sprzedawca żywności zawarł nową umowę 
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania 
umowy wypowiedzianej, jeżeli nie jest stroną innej 
umowy?

Kara grzywny:

Kto nie zawiera z organizacją pozarządową 
umowy dotyczącej nieodpłatnego 
przekazywania żywności i nie może 
wykazać, że nie było możliwości zawarcia 
umowy - 5 000 zł

Cykl artykułów dla Przedsiębiorców poświęcony  
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce. 

Część 4. Jak przygotować się do kontroli WIOŚ 
w obszarze przeciwdziałania marnowaniu żywności?
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Pozostałe wymogi ustawy: 

• Czy została przeprowadzona kampania 
edukacyjno-informacyjna? 

• Czy przekazano opłatę za marnowanie 
żywności? 

 - Na jakiej podstawie wyliczono opłatę – 
jakie są dostępne protokoły likwidacji 
produktów? Jaki jest bilans masy produktów 
zlikwidowanych oraz żywności przekazanej 
organizacji/organizacjom?

• Czy zamieszczono informację o wysokości 
należnej opłaty lub o wartości żywności 
przekazanej organizacjom pozarządowym, 
w sprawozdaniu finansowym oraz na stronie 
internetowej, jeżeli jest prowadzona?

• Czy złożono terminowo sprawozdanie 
o zmarnowanej żywności?

Kara grzywny:

Kto nie wnosi na rachunek bankowy 
organizacji pozarządowej/Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej opłaty za marnowanie żywności 
lub wnosi ją w niepełnej wysokości albo nie 
wnosi jej w terminie – od 500 zł do 10 000 zł

Cykl artykułów dla Przedsiębiorców poświęcony  
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce. 

Część 4. Jak przygotować się do kontroli WIOŚ 
w obszarze przeciwdziałania marnowaniu żywności?

Inne przykładowe kwestie (jeśli zostały wskazane 
w zakresie kontroli): 

• Czy Przedsiębiorca posiada numer BDO?

• Czy w sklepie wytwarzane są odpady spożywcze 
przeterminowane lub nienadające się do 
spożycia lub pochodzenia zwierzęcego?

• Czy prowadzona jest ewidencja na Karcie 
Ewidencji Odpadów (KEO) i Karcie Przekazania 
Odpadów (KPO) dla ww. odpadów?

• Czy sporządzane są ze stanem rzeczywistym 
roczne sprawozdana o wytwarzanych odpadach 
i o gospodarowaniu odpadami?
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Schemat kontroli WIOŚ i możliwych działań pokontrolnych

zawiadomienie o zamiarze wszczęcia 
kontroli działalności gospodarczej 

(kontrola planowa)

stwierdzenie 
naruszeń

kontrola działalności 
(protokół z kontroli)

zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania 

administracyjnego  
w sprawie  

wymierzenia  
kary pieniężnej

Cykl artykułów dla Przedsiębiorców poświęcony  
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce. 

Część 4. Jak przygotować się do kontroli WIOŚ 
w obszarze przeciwdziałania marnowaniu żywności?

brak naruszeń

brak  
dalszych działań zarządzenie pokontrolne

wniesienie  
pisemnych uwag  

lub wniosków  
oraz oświadczenia 

dotyczącego sprawy

przesłanie pisemnej informacji 
o zakresie podjętych 

i zrealizowanych działań

możliwa kontrola sprawdzająca

decyzja 
o wymierzeniu kary

prawo wniesienia odwołania 
o Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska

płatność  
w ciągu 14 dni od dnia, 

w którym kara  
stała się ostateczna

decyzja o odstąpieniu  
od wymierzenia kary



Cykl artykułów dla Przedsiębiorców poświęcony 
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce  

został przygotowany w ramach kampanii

Szanujemy, 
nie marnujemy!


