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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK” , 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Wojewódzkim 

Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku (dalej: „WIOŚ”). Przedmiotem kontroli była 

działalność WIOŚ związana z realizacją wniosków pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym LGD-41018-01-08 z 24 grudnia 2008 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 30 kwietnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność WIOŚ w skontrolowanym zakresie. 

PowyŜsza ocena wynika z niŜej opisanych ustaleń. 

1. Wniosek nr 1 został zrealizowany, tzn.: 

a) w WIOŚ zatrudniono dodatkowo 2 pracowników: 

− specjalistę (mgr hydrologii) z obowiązkiem prowadzenia baz danych systemu 

Ekoinfonet o korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze 

województwa pomorskiego oraz sukcesywnego wdraŜania i prowadzenia 

informacji o środowisku w postaci warstw map cyfrowych w Systemie Informacji 

Geograficznej, 



− analityka (inŜ. ochrony środowiska) z obowiązkiem m.in. wykonywania pomiarów 

emisji zanieczyszczeń, opracowywania wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych do środowiska, określania ich błędów oraz pobierania 

próbek, 

przy czym obydwa stanowiska funkcjonowały na podstawie zatwierdzonych planów 

pracy, 

b) w wyniku nawiązania współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska 

uzyskano i zainstalowano 12 sztuk sprzętu kontrolno-pomiarowego o łącznej wartości 

1.134,86 tys. zł, a w celu wykorzystania moŜliwości technicznych tego sprzętu podjęto 

decyzję o współuczestnictwie organizacyjnym i finansowym w budowie (w latach 

2010-2012) „Regionalnego systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w 

województwie pomorskim AIRPOMERANIA”, obejmującego m.in. budowę 4 

referencyjnych stacji pomiarowych monitoringu powietrza. 

2. Wniosek nr 2 został zrealizowany, tzn.: 

− WIOŚ posiadał i prowadził do 16 lutego 2010 r. rejestr informacji o stanie 

akustycznym środowiska wykorzystując do tego celu posiadaną bazę OPH utworzoną 

przed 29.05.2008 r., 

− od dnia 17.02.2010 r. prowadzi rejestr informacji zgodny z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska 

(Dz.U. Nr 82, poz. 500), który umoŜliwia współpracę z wdraŜanym systemem 

informatycznym Ekoinfonet, 

− zainstalowano w przenośnym sprzęcie informatycznym otrzymany z Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska program komputerowy OPH2009 1.2, słuŜący 

do  prowadzenia rejestru informacji o stanie akustycznym środowiska oraz 

wyznaczono i przeszkolono pracownika do jego obsługi. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora 

Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen zawartych w tym 

wystąpieniu. 

 


