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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/16/047  Działania Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska. 

Kontrolerzy Mirosław Sałata, doradca techniczny upoważnienie do kontroli nr KSI/32/2016 z dnia 
4 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Dariusz Łyszkiewicz, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KSI/31/2016 z dnia 
4 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Tomasz Nowakowski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KSI/33/2016 z dnia 
10 listopada 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (dalej: 
GIOŚ). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Haliniak – Główny Inspektor Ochrony Środowiska (dalej: Główny Inspektor) – od dnia 
25 maja 2016 r. Wcześniej, stanowisko Głównego Inspektora zajmowali: Roman Jaworski 
(p.o. Głównego Inspektora) – od dnia 19 listopada 2015 r. do dnia 24 maja 2016 r.; Jerzy 
Kuliński – od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 18 listopada 2015 r.; Andrzej Jagusiewicz od dnia 
1 stycznia 2008 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.. 

(dowód: akta kontroli str. 364) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 negatywnie sposób programowania monitoringu rzek w zatwierdzonych 
przez Głównego Inspektora Wojewódzkich Programach Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej: 

WPMŚ) na lata 20132015 oraz na lata 20162020. Akceptowanie przez Głównego Inspektora 
nieuwzględniania w WPMŚ pełnego zakresu monitoringu rzek, w tym stosowania praktyki ograniczania 
zakresu zadań monitoringu wód planowanych w tych dokumentach, w celu dostosowania go do 
wysokości środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa oraz z wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zamiast do rzeczywistych potrzeb, powodowało, iż programy 
te nie spełniały wymogów zawartych w przepisach krajowych, w zakresie monitorowania obszarów 
chronionych oraz jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych. Nie spełniały również wymogów dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej2 (dalej: Ramowa Dyrektywa Wodna) w zakresie monitorowania jednolitych części wód 

powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Niewystarczające 
programowanie zadań Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej: PMŚ) uniemożliwiało całościową 
realizację monitoringu rzek. Z góry zakładano bowiem niepełną realizację ustawowych zadań nawet 
pomimo wykonania planu wskazanego w WPMŚ, przyzwalając tym samym na wykonanie niekompletnej 
oceny stanu jednolitych części wód rzek oraz oceny spełnienia wymagań na obszarach chronionych. 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli 

sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 

2  Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000, str. 1, ze zm. 

Ocena ogólna 
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Zdaniem NIK brak środków finansowych może co najwyżej usprawiedliwiać brak wykonania zadań 
zaplanowanych do realizacji w WPMŚ, ale nie brak ich planowania. 

Również negatywnie NIK ocenia niepodejmowanie przez Głównego Inspektora, w badanym okresie3, 
działań w celu umożliwienia wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska (dalej: WIOŚ lub 
wojewódzcy inspektorzy) dokonywania, na podstawie wyników własnych pomiarów i analiz, oceny 

spełniania warunków odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wymierzania  w oparciu 
o wyniki tych pomiarów i analiz dokonywanych w sposób zgodny z regulacjami, zawartymi w dyrektywie 

Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych4  
administracyjnych kar pieniężnych. Takie postępowanie, pomimo technicznego przygotowania 
wojewódzkich inspektorów do wykonywania całodobowych pomiarów jakości ścieków odprowadzanych 
z oczyszczalni przyczyniło się do niemożności sprawowania, przez wyspecjalizowany w tym zakresie 
organ państwa, rzetelnej i obiektywnej kontroli jakości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni, a tym 
samym niezapewnienia, w tym czasie, jakiejkolwiek bezpośredniej kontroli pomiarowej ze strony 
organów państwa w zakresie jakości odprowadzanych ścieków. Ponadto, deklarowany przez Głównego 
Inspektora, brak zamiaru podejmowania omawianych działań budzi wątpliwości w kontekście celowości 
zakupu przez ten organ, w latach 2010–2011, na potrzeby wszystkich wojewódzkich inspektorów łącznie 
48 mobilnych laboratoriów wyposażonych w automatyczne poborniki prób ścieków, których 
wykorzystanie w badanym okresie było, zdaniem NIK, niewystarczające.   

Zastrzeżenia NIK budzi także akceptacja przez Głównego Inspektora praktyki stosowania „zasady 
dziedziczenia” przy dokonywaniu ocen stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (dalej: 
JCWP) w sposób, który mógł wpływać na zmniejszenie poziomu wiarygodności wyników dokonanych 
klasyfikacji elementów i stanów wód rzek, a także pozostawał w sprzeczności z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

Niezależnie od powyższego, a także pomimo nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli, NIK 
pozytywnie ocenia działania Głównego Inspektora w latach 2013–2016 związane z:  

− organizacją wykonywania zadań związanych z monitoringiem jakości wód rzek oraz kontrolą 
podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych; 

− opracowaniem projektów Wieloletnich Programów Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej: 

WPPMŚ) na lata 20132015 i na lata 20162020 oraz realizacją przez GIOŚ wskazanych w nich 
zadań m.in. w zakresie monitoringu ichtiofauny oraz mających na celu wdrożenie wymagań 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej 
dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 

wodnej5 (dalej: dyrektywa 2013/39/UE); 

− weryfikacją ocen stanu wód oraz scalaniem wyników tych ocen dla obszarów dorzeczy, w tym 
opracowaniem zbiorczego zestawienia ocen wód objętych monitoringiem w latach 2010–2015;  

− finasowaniem zadań GIOŚ dotyczących monitoringu wód, a także działania podejmowane w celu 
zapewnienia finasowania realizacji przez organy IOŚ zadań wynikających z transpozycji dyrektywy 
2013/39/UE; 

− kierowaniem działalnością wojewódzkich inspektorów w zakresie realizacji przez nich zadań 
związanych z monitoringiem wód, w tym przygotowaniem metodyk i wytycznych w tym zakresie. 

                                                      
3  Lata 2013–2016, a także działania wcześniejsze w zakresie czynności planistycznych, przygotowawczych, wykonawczych, sprawozdawczych 

i organizacyjnych, o ile miały one wpływ na realizację kontrolowanych zadań lub ich efekty wystąpiły po 1 stycznia 2013 r. 
4   Dz. U. L. 135 z 30.05.1991, str. 40, ze. zm. 
5  Dz. U. UE.L. 226 z 24.08.2013, str. 1. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja wykonywania zadań związanych z monitoringiem jakości wód rzek oraz kontrolą 
podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zadania związane 
z monitoringiem jakości wód rzek pozostawały w latach 2013–2016 we właściwości Departamentu 
Monitoringu i Informacji o Środowisku (dalej: DMiIŚ). Obejmowały one m.in.: opracowanie wieloletnich 
programów Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej: WPPMŚ); prowadzenie spraw związanych 
z wykonywaniem badań i ocen stanu środowiska zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska6 (dalej: POŚ), w tym spraw związanych z wdrażaniem wymagań Unii 
Europejskiej oraz realizacją zadań merytorycznych wynikających z konwencji i umów 
międzynarodowych; prowadzenie baz danych PMŚ; nadzór nad wdrażaniem systemów zapewnienia 
jakości badań w laboratoriach Inspekcji; prowadzenie spraw związanych z informowaniem o stanie 
środowiska, w tym: udostępnianie informacji uzyskanych w ramach PMŚ, opracowywanie wieloletnich 
raportów o stanie środowiska w Polsce; prowadzenie spraw wynikających ze współpracy 
międzynarodowej, w tym m. in: prowadzenie krajowego punktu kontaktowego ds. współpracy 
z Europejską Agencją Środowiska w ramach europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska 
(EIONET); prowadzenie spraw związanych z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracji metod 
oceny stanu potencjału ekologicznego wód w ramach Grupy Roboczej ECOSTAT Komisji Europejskiej. 
Zadania te, w okresie objętym kontrolą, prowadzone były w DMiIŚ w sposób ciągły przez trzech 
pracowników. 

Z kolei zadania związane z kontrolą podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych 
i przemysłowych były we właściwości Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa (dalej: DIiO), którego 
podstawowym obowiązkiem była koordynacja i realizacja zadań Inspekcji w zakresie kontroli 
przestrzegania prawa ochrony środowiska, załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenie postępowań 
administracyjnych w II instancji w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 7-10, 543-585) 

W kontrolowanym okresie pracownicy GIOŚ zorganizowali 18 szkoleń związanych z monitoringiem 
jakości wód rzek, w których uczestniczyło łącznie 959 pracowników wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska (dalej: wioś) oraz 32 pracowników GIOŚ7. Tematyka przeprowadzonych szkoleń 
obejmowała m. in.: wykorzystanie poszczególnych elementów biologicznych w ocenie stanu wód 
powierzchniowych oraz oznaczanie wybranych grup substancji, w tym substancji priorytetowych 
w wodach powierzchniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 13-18) 

Zagadnienia związane z kontrolą podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków były tematem 
narady zorganizowanej w 2013 r. przez Głównego Inspektora z naczelnikami wydziałów i kierownikami 
działów Inspekcji w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska (dalej: wioś), w czasie której 
omówiono problemy pojawiające się w toku wykonywania przez wioś kontroli zagadnień gospodarki 
wodno-ściekowej, a także w toku szkolenia dla inspektorów wioś o krótkim stażu pracy. Podczas tego 
szkolenia omówiono zagadnienia dotyczące wizualnej oceny pracy oczyszczalni w aspekcie 
prowadzenia przez inspektorów wioś własnych pomiarów jakości ścieków odprowadzanych 
z oczyszczalni i możliwości zastosowania trybu określonego w art. 305 ust. 2 i ust. 3 POŚ. 

Z-ca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że: „w IOŚ jest System Kontroli, którego integralną częścią jest 
narzędzie informatyczne dostępne i wykorzystywane przez GIOŚ i wszystkie WIOŚ, tj. Informatyczny 
System Kontroli (ISK) obejmujący m. in. dokumentację, w tym opis zasad kontroli, procedury 
planowania, przeprowadzania i dokumentowania czynności kontrolnych i pokontrolnych oraz wzory 
dokumentów stosowanych podczas kontroli. W ISK zawarte są również, tzw. listy kontrolne (branżowe 
i horyzontalne) służące inspektorom WIOŚ jako materiały pomocnicze przy wykonywaniu kontroli np. 
oczyszczalni ścieków lub zagadnień gospodarki wodno-ściekowe.”. 

                                                      
6  Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm. 
7  Niektórzy pracownicy GIOŚ i wioś uczestniczyli w więcej niż jednym szkoleniu. 

Opis stanu 

faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 1340-1408) 

W latach 20132016 pracownicy GIOŚ nie brali udziału w szkoleniach dotyczących kontroli podmiotów 
zarządzających oczyszczalniami ścieków.  

(dowód: akta kontroli str. 22) 

W GIOŚ od 2009 r. podejmowano działania w celu utworzenia systemu informatycznego Inspekcji 
Ochrony Środowiska (dalej: IOŚ) Ekoinfonet8. W ich efekcie, w 2012 r., odebrano od wykonawcy 
systemu cztery bazy danych zasilających system Ekoinfonet, w tym bazę JWODA przeznaczoną do 
gromadzenia danych z monitoringu wód. Od 2011 r. rozpoczęto w GIOŚ działania zmierzające do 
przeniesienia danych z monitoringu jakości wód do systemu Ekoinfonet. W ich wyniku zawarto 
z wykonawcą, w dniu 3 listopada 2014 r.9, umowę na wykonanie pracy pt. „Przeniesienie danych 
monitoringu jakości wód do systemu informatycznego Ekoinfonet wraz ze wspomaganiem wdrożenia 
systemu w Inspekcji Ochrony Środowiska”. Zakres pracy obejmował: wprowadzenie niezbędnych 
modyfikacji do systemu JWODA, przeniesienie danych dotyczących monitoringu wód do systemu 
JWODA, świadczenie usługi helpdesk dla pracowników wioś, przeprowadzenie szkoleń informatycznych 
dla pracowników wioś i GIOŚ, opracowanie podręcznika użytkownika zawierającego szczegółowe 
instrukcje korzystania z systemu, przygotowanie dokumentacji powykonawczej modyfikacji systemu 
JWODA, w tym projektu technicznego jego modyfikacji, a także zapewnienia asysty technicznej. Praca, 
zgodnie z umową, została zrealizowana w dwóch etapach. Przedmiotem odbioru w I etapie były: zbiór 
danych przygotowanych do przeniesienia do systemu JWODA (zapisany na nośniku cyfrowym); 
wstępna wersja podręcznika użytkownika (dla administratora krajowego i wojewódzkiego oraz operatora 
JWODA), zawierającego szczegółowe procedury korzystania z systemu, w tym wskazówki wypełniania 
obowiązkowych i nieobowiązkowych pól danych; wstępny projekt modyfikacji systemu JWODA. W II 
etapie przedmiotem odbioru były: wersje instalacyjne oprogramowania systemu JWODA wraz 
z instrukcją instalacji; dokumentacja techniczna tego systemu; lista narzędzi niezbędnych do kompilacji 
aplikacji; oprogramowanie składające się na ww. system w formie kodu źródłowego; wersja końcowa 
podręcznika użytkownika. 

Odebrany i uruchomiony w styczniu 2016 r. system JWODA umożliwiał, w zakresie wykorzystania 
danych z lat 2007–2014, pracę w ramach następujących modułów: 

 Hydrografia – moduł przeznaczony do zarządzania obiektami hydrograficznymi takimi jak: jednolite 
części wód powierzchniowych, zlewnie, cieki oraz punkty pomiarowo-kontrolne; 

 Monitoring – moduł służy do zarządzania wbudowanymi w aplikację programami monitoringu 
środowiska, wraz z możliwością ich edycji w obrębie wskazanym przez odpowiednie akty prawne 
podczas tworzenia planu monitoringu dla wybranych JCWP; 

 Pomiary – moduł służy zarządzaniu wynikami oznaczeń pozyskanych w trakcie realizacji Planu 
monitoringu dla wybranych JCWP, zaplanowanego według wybranego dla danej JCWP programu 
monitoringu, w tym wpisywania uzyskanych wyników oznaczeń i ich atrybutów; 

 Oceny – moduł służy do zarządzania wynikami ocen, w tym do automatycznego pozyskiwania, na 
podstawie wbudowanego algorytmu, wartości klas jakości wód powierzchniowych z odpowiadającą 
im oceną stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz oceną stanu JCWP; 

 Raporty – moduł przeznaczony jest do generowania predefiniowanych w systemie raportów; 

 Obszar analityczny – moduł służy do zestawiania wybranych przez użytkownika danych w formie 
autorskich raportów. 

Uruchomienie systemu w pełnym zakresie, po wykonaniu w ramach asysty technicznej modyfikacji 
aplikacji JWODA10, planowane jest na przełomie II/III kwartału 2017 r. 

                                                      
8  System informatyczny IOŚ przeznaczony do zbierania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących przestrzegania przepisów 

o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, uzyskiwanych w trakcie realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o IOŚ. 
9  Wpływ na termin wyłonienia wykonawcy ww. zadania miało m.in.: unieważnienie postępowania z powodu braku ofert; konieczność uzyskania zgody na 

przesunięcie terminów płatności wynikających z umowy na dofinansowanie zadania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej; konieczność poszerzenia zadania w związku ze zmianą przepisów.  

10  Konieczność modyfikacji wynika ze zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form 
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1178) oraz 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187). 
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W 2015 r. przeprowadzono cztery szkolenia z zakresu obsługi systemu informatycznego JWODA, 
w których uczestniczyło 110 pracowników Inspekcji, w tym 108 z wioś i dwóch z GIOŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 527, 635-671, 877-878, 1058-1062, 1340-1408, 1457-1504) 

W GIOŚ od 2011 r. prowadzono prace nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” na podstawie pełnomocnictwa11, 
udzielonego przez Ministra Środowiska Głównemu Inspektorowi. Po przeprowadzeniu kilkukrotnych 
konsultacji wewnątrzresortowych uzgodniony projekt rozporządzenia w dniu 11 lipca 2012 r. 
przekazano do akceptacji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska (dalej: MŚ). W dniu 25 lutego 
2013 r. Minister Środowiska odwołał ww. pełnomocnictwo. Do dnia 10 marca 2014 r. prace nad 
procedowaniem projektu były prowadzone przez Departament Zrównoważonego Rozwoju w MŚ. 
W dniu 10 marca 2014 r. Minister Środowiska ponownie udzielił Głównemu Inspektorowi 
pełnomocnictwa do opracowania i prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych ww. 
rozporządzenia. Główny Inspektor w dniu 15 maja 2014 r. przekazał projekt rozporządzenia na 
posiedzenie kierownictwa resortu, a po jego zaakceptowaniu w dniu 18 czerwca 2014  r. do konsultacji 
i uzgodnień międzyresortowych. Zgłoszone uwagi spowodowały konieczność wprowadzenia zmian 
w treści rozporządzenia. Uzgodniony międzyresortowo projekt przekazano w lipcu 2015 r. do 
Departamentu Prawnego i Departamentu Ochrony Środowiska MŚ. W dniu 31 lipca 2015 r. odbyło się 
spotkanie komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji, a w dniu 7 września 2015 r. Główny 
Inspektor skierował projekt omawianego rozporządzenia do podpisu przez Ministra Środowiska. 
Podpisane rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 10 października 2015 r.12 

(dowód: akta kontroli str. 1457-1504) 

Podsekretarz Stanu w MŚ corocznie, w okresowych ocenach działalności GIOŚ za lata 2013–2014, 
formułował zastrzeżenie w zakresie skuteczności nadzoru nad realizacją zadań w ramach systemu 
Ekoinfonet.  

(dowód: akta kontroli str. 1425-1455 

Główny Inspektor wyjaśnił m.in., iż „głównym problemem związanym z realizacją Systemu 
Informatycznego „Ekoinfonet” było opóźnienie (na tamten czas blisko 2-letnie) w wydaniu 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie, sposobu oraz trybu zbierania i udostępniania danych 
w systemie informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”, wynikające z trudnej 
współpracy z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju MŚ oraz zmiennego stanowiska i częstych 
zmian decyzji b. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska (…) dotyczących zarówno 
procedowania jak i zawartości merytorycznej rozporządzenia.”.  

(dowód: akta kontroli str. 1461-1462) 

Główny Inspektor, w badanym okresie, terminowo sporządzał i przedkładał Ministrowi Środowiska 
roczne sprawozdania z działalności wioś. W przypadku sprawozdania za 2015 r. Minister wniósł o jego 
uzupełnienie o treść dokumentu ”Bilans otwarcia – analiza wybranych działań GIOŚ”. Sprawozdanie 
w ww. zakresie zostało uzupełnione. 

(dowód: akta kontroli str. 20) 

W kontrolowanym okresie, w GIOŚ opracowano raport Stan środowiska w Polsce Raport 2014. 

(dowód: akta kontroli str. 672-673) 

W okresie objętym kontrolą realizacja przez Głównego Inspektora zadań związanych 
z monitorowaniem jakości wód rzek oraz kontrolą podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków 
komunalnych i przemysłowych nie była przedmiotem kontroli wewnętrznych ani zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 23) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

                                                      
11   Nr 102 z dnia 17 listopada 2011 r. 

12  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska 
"Ekoinfonet” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1584).  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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NIK zwraca uwagę, iż Główny Inspektor, pomimo podejmowanych od 2009 r. działań w celu utworzenia 
systemu informatycznego IOŚ Ekoinfonet, nie zapewnił od dnia 1 stycznia 2013 r.13 zbierania, 
przechowywania i udostępniania danych dotyczących badania i oceny stanu środowiska, uzyskiwanych 
w trakcie prowadzenia monitoringu rzek w ramach ww. systemu.  Dopiero w styczniu 2016 r. 
doprowadził do odebrania i uruchomienia bazy JWODA, przeznaczonej do gromadzenia danych 
z monitoringu wód – przy czym do dnia zakończenia kontroli możliwe było tylko wykorzystanie 
ww. danych z lat 2007–2014. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie14 działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Programowanie monitoringu jakości wód rzek 

Projekty Wieloletnich Programów Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013–2015 oraz na 
lata 2016–2020 zostały opracowane przez pracowników GIOŚ. Projekt WPPMŚ na lata 2013–2015, 
przekazany Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia w dniu 23 października 2012 r., został 
zatwierdzony w dniu 6 listopada 2012 r. Natomiast projekt WPPMŚ 2016–2020, przekazany Ministrowi 
Środowiska do zatwierdzenia w dniu 24 sierpnia 2015 r., został zatwierdzony w dniu 1 października 
2015 r. W GIOŚ nie odnotowano daty wpływu zatwierdzonych przez Ministra Środowiska WPPMŚ na 
lata 2013–2015 i 2016–202015. 

(dowód: akta kontroli str. 365-389, 511) 

WPPMŚ na lata 2013–2015 i 2016–2020 wraz z wytycznymi Głównego Inspektora16 stanowiły 
podstawę do planowania m.in. zadań monitoringu rzek przez wojewódzkich inspektorów w WPMŚ. 
Zatwierdzone przez Głównego Inspektora WPMŚ uwzględniały monitorowanie jednolitych części wód 
powierzchniowych rzecznych w ramach monitoringu diagnostycznego (dalej: MD), monitoringu 
operacyjnego (dalej: MO), monitoringu JCWP przeznaczonych do poboru wody na potrzeby 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (dalej: MOPI), monitoringu JCWP 
przeznaczonych do celów rekreacyjnych (dalej: MORE), monitoringu JCWP występujących na 
obszarach narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
(dalej: MORO), monitoringu JCWP występujących na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (dalej: MOEU), monitoringu o zakresie 
monitoringu diagnostycznego JCWP występujących na obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk 
lub gatunków (dalej: MDna), monitoringu o zakresie monitoringu operacyjnego JCWP występujących 
na obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków (dalej: MOna), monitoringu 
badawczego intensywnego monitorowania (dalej: MBIN), monitoringu badawczego granicznego (dalej: 
MBTR) oraz monitoringu badawczego (dalej: MB). 
Projekty WPMŚ na lata 2013–2015, sporządzone przez wojewódzkich inspektorów w listopadzie 
2012 r. oraz w jednym przypadku w grudniu 2012 r.17, wpłynęły do GIOŚ w okresie 3–11 grudnia 
2012 r. oraz w jednym przypadku w dniu 23 stycznia 2013 r.18. Projekty 13 WPMŚ zostały 

zatwierdzone przez Głównego Inspektora w okresie 2430 grudnia 2012 r., a trzech w okresie od 
7 stycznia do 6 lutego 2013 r.19. W zatwierdzonych WPMŚ uwzględnione zostały uwagi wniesione 
przez Głównego Inspektora. Uwagi te w zakresie zadań związanych z monitoringiem rzek dotyczyły 
poprawek redakcyjnych oraz zapisów w części opisowej WPMŚ, a także weryfikacji zestawień 
statystycznych JCWP zaplanowanych do monitoringu oraz zakresu pomiarowego i programów 
monitoringu. Zatwierdzenie ww. programów następowało w większości przypadków po okresie 14–25 
dni, w jednym przypadku po 35 dniach i w jednym po 63 dniach (WIOŚ w Gdańsku) od dnia wpływu 
programu do GIOŚ. Zatwierdzone programy przekazywano do wioś po okresie od jednego do 27 dni. 

                                                      
13  Art. 9 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracj i 

rządowej (Dz. U. Nr 239, poz. 1592). 
14  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
15  Dokumenty te zostały przekazane do DMiIŚ w GIOŚ przez Biuro Ministra w MŚ. 

16  Poradnik do monitoringu wód powierzchniowych. Część I – Wytyczne do projektowania sieci i programów monitoringu wód 
powierzchniowych w wojewódzkich programach ochrony środowiska. 

17  W przypadku WIOŚ w Rzeszowie w grudniu 2012 r. 
18  WIOŚ w Olsztynie. 
19  W przypadku WIOŚ w Łodzi – 7 stycznia 2013 r.; WIOŚ w Gdańsku –  4 lutego 2013 r.; WIOŚ w Olsztynie – 6 lutego 2013 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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Zastępca Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła, że zatwierdzenie WPMŚ dla województwa pomorskiego w dniu 
4 lutego 2013 r. nastąpiło z powodu trudności w uzgodnieniu programu monitoringu wód przejściowych 
i przybrzeżnych.  

Z kolei projekty WPMŚ na lata 2016–2020, sporządzone przez wojewódzkich inspektorów 
w listopadzie 2015 r., wpłynęły do GIOŚ w okresie 20–27 listopada 2015 r. i zostały zatwierdzone 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w okresie 22–31 grudnia 2015 r. W zatwierdzonych 
programach uwzględnione zostały uwagi wniesione przez Głównego Inspektora, związane 
z monitoringiem rzek dotyczące redakcji tekstu, w tym aktualizacji stanu prawnego i zakresu 
merytorycznego, weryfikacji liczby punktów pomiarowo-kontrolnych (dalej: pp-k) w oparciu 

o ostateczną wersję załącznika WODY 20162021. Zatwierdzenie ww. programów następowało po 
okresie 32–39 od dnia wpływu programu do GIOŚ. Zatwierdzone programy przekazywano do wioś po 
okresie od jednego do 64 dni po ich zatwierdzeniu. Zastępca Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła, iż informacje 
o zatwierdzeniu WPMŚ przekazywane były do wioś w drodze kontaktów roboczych, m.in. telefonicznie, 
niezwłocznie po zatwierdzeniu programu. Wskazała także, iż pisemne przekazanie WPMŚ 2016–2020 
do wioś następowało w terminie późniejszym ze względu na przejściowe braki kadrowe 
w departamencie. 

(dowód: akta kontroli str. 489-500,886-889, 1422-1424)   

Analiza projektów WPMŚ 2013–2015 i WPMŚ 2016–2020 dla województw: podlaskiego, łódzkiego 
i podkarpackiego wykazała, że zawierały wszystkie zadania określone w WPPMŚ 2013–2015 
i WPPMŚ 2016–2020, a po ich akceptacji DMiIŚ przedkładano je do zatwierdzenia przez Głównego 
Inspektora. 

 (dowód: akta kontroli str. 723-850, 888-889,1274-1279, 1422-1424)  

W WPMŚ na lata 2016–2020 dla województw: mazowieckiego i śląskiego liczba pp-k, podana w tabeli 
3.2.1.1. Zestawienie liczby jcwp i ppk planowanych do monitorowania w ramach poszczególnych 
programów monitoringu w latach 2016-2020, była mniejsza niż liczba JCWP planowanych do badań 
monitoringowych.  

(dowód: akta kontroli str. 723-850, 887-890,1273-1279,1338, 1422-1424) 

Od dnia 22 grudnia 2006 r., tj. od terminu wdrożenia w Polsce przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 
w zakresie monitorowania wód, do dnia zakończenia kontroli nie objęto monitoringiem diagnostycznym 
3.397 JCWP, na ogólną liczbę 4.561 JCWP rzecznych20. Nieobjęcie omawianych JCWP monitoringiem 
diagnostycznym wyjaśniono w GIOŚ, oparciem sieci pp-k monitoringu diagnostycznego o inne JCWP 
i uznaniem jej za wystarczająco reprezentatywną do oceny ogólnego stanu wód na obszarze 
dorzecza. 

W dziewięciu z 10 zlewni dorzeczy (z wyjątkiem zlewni dorzecza Ucker21) znajdowały się JCWP, które 
po 22 grudnia 2006 r., objęto monitoringiem diagnostycznym. Takie JCWP znajdowały się także w 16 
spośród 17 zlewni regionów wodnych (za wyjątkiem Ucker22). 

We wszystkich zlewniach I rzędu23 odnotowano JCWP objęte monitoringiem diagnostycznym w liczbie 
od dwóch (Dunaj) do 12 (Zalew Szczeciński i cieśniny), 78 (Przymorze), 91 (Zalew Wiślany), 348 
(Odra) i 637 (Wisła). W przypadku zlewni II rzędu, w 12 na 58 nie planowano i nie prowadzono 
monitoringu diagnostycznego z uwagi na niewyznaczenie w siedmiu zlewniach JCWP oraz z uwagi na 
wielkość obszaru pozostałych pięciu zlewni (poniżej 218 km2). Spośród 361 zlewni III rzędu w 85 
żadna JCWP nie została objęta monitoringiem diagnostycznym. Powierzchnia każdej z tych zlewni nie 
przekraczała 2.500 km2. 

 (dowód: akta kontroli str. 674-677, 870-873, 881-889, 1422-1424)  

W okresie planowania zadań w WPPMŚ na lata 2013–2015 w GIOŚ nie dysponowano wiedzą 
o przyczynie uznania danej JCWP, przez Prezesa KZGW, za zagrożoną nieosiągnięciem celów 

                                                      
20  Bez JCWP zbiorników zaporowych. 

21  Na obszarze zlewni rzeki Ucker, na terenie Polski nie występują JCWP. 
22  Ibidem. 
23  W zlewniach Dorzecza Odry i Dorzecza Wisły znajdowały się po trzy zlewnie I rzędu: Dorzecze Odry – Odra, Zalew Szczeciński 

i cieśniny, Przymorze; Dorzecze Wisły – Wisła, Przymorze, Zalew Wiślany. W każdym z pozostałych dorzeczy była jedna zlewnia 
I rzędu. 
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środowiskowych. W okresie objętym WPPMŚ 2013–2015 liczba JCWP uznanych za zagrożone 
nieosiągnięciem celów środowiskowych wyniosła 1783. Z tego dla 1023 JCWP wojewódzcy 
inspektorzy w WPMŚ zaplanowali i zrealizowali monitoring operacyjny, a dla 14 takich JCWP 
monitoring diagnostyczny. Pozostałe 746 JCWP (48,1%) nie zostało objęte monitoringiem 
operacyjnym lub diagnostycznym. Skala nieplanowania i nieobjęcia ww. JCWP monitoringiem 
w poszczególnych województwach zawierała się w przedziale od 20% (woj. lubelskie i pomorskie) do 
68% (woj. opolskie). 

Na potrzeby planowania zadań w WPPMŚ na lata 2016-2020 uwarunkowania związane 
z nieosiąganiem w JCWP celów środowiskowych określone zostały w posiadanym przez GIOŚ 
dokumencie „Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych 
w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów 
działań planów gospodarowania wodami”24. 

W okresie objętym WPPMŚ 2016–2020 liczba JCWP uznanych za zagrożone nieosiągnięciem celów 
środowiskowych wyniosła 3.700. Z tego wojewódzcy inspektorzy w WPMŚ na lata 2016–2020 oraz 
w projekcie na 2021 r. zaplanowali realizację monitoringu operacyjnego w 2013 JCWP, a w kolejnych 
15 takich JCWP realizację monitoringu diagnostycznego. Pozostałe 1.762 JCWP (47,6%) nie zostały 
objęte monitoringiem operacyjnym lub diagnostycznym. Skala nieplanowania monitoringu w ww. 
JCWP, w poszczególnych województwach zawierała się w przedziale od 3% (woj. śląskie) do 70% 
(woj. świętokrzyskie). 

(dowód: akta kontroli str. 437-438, 879, 1236-1272,1280-1320) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020, spośród odpowiednio 201 i 202 JCWP 
wyznaczonych jako obejmujące obszary chronione przeznaczonych do poboru wody na potrzeby 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, o których mowa w art. 49b ust. 3 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne25 (dalej: ustawa – Prawo wodne), nie zaplanowano do objęcia 
takim monitoringiem 81 JCWP. Brak planowania MOPI w przypadku ww. JCWP Zastępca Dyrektora 
DMiIŚ wyjaśniła błędami lub nieaktualnymi informacjami w wykazach obszarów chronionych służących 
do planowania tego monitoringu, przekazanych przez KZGW.  

Z tych samych powodów w analogicznych okresach, spośród odpowiednio 197 i 78 JCWP 
wyznaczonych jako obejmujące obszary chronione ze względu na wody przeznaczone do celów 
rekreacyjnych w tym kąpieliskowe, nie zaplanowano do objęcia takim monitoringiem 32 JCWP. 

Spośród JCWP przebadanych w okresie 2010–2012 r. programem monitoringu MOEU, w przypadku 
151 JCWP, dla których wyniki monitoringu wykazały brak spełnienia wymagań dla tego rodzaju 
obszarów chronionych, nie zaplanowano w WPMŚ na lata 2013–2015 kontynuacji takiego monitoringu.  

Spośród JCWP przebadanych w okresie 2013–2015 r. programem monitoringu MOEU, w przypadku 
133 JCWP, dla których wyniki monitoringu wykazały brak spełnienia wymagań dla tego rodzaju 
obszarów chronionych, nie zaplanowano w WPMŚ na lata 2016–2020 kontynuacji takiego monitoringu.  

Z uwagi na niewyznaczenie w Polsce gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, nie 
planowano monitoringu obszarów chronionych ze względu na obszary przeznaczone do ochrony 
gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym. 

Monitoring MORO zaplanowano w latach 2013–2015 w 153 JCWP. W pozostałych 156 JCWP 
znajdujących się na obszarach szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych 
do wód należy ograniczyć (dalej: OSN), nie planowano i nie prowadzono MORO ze względu na 
znajdowanie się ich na OSN monitorowanych przez inne reprezentatywne JCWP. Z kolei, w latach 
2016–2020 i w projekcie na 2021 r. monitoring MORO zaplanowano tylko dla siedmiu JCWP w celu, 
jak wyjaśniła Z-ca Dyrektora DMiIŚ, dokończenia trzeciego cyklu wdrożenia dyrektywy Rady 
91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego26 (dalej: dyrektywa azotanowa). Z-ca Dyrektora 
DMiIŚ wyjaśniła również, iż dalsze prace planistyczne wstrzymano, uzależniając ich kontynuację od 
kierunków zmian w podejściu prawnym do tego rodzaju obszarów chronionych.  

                                                      
24  Wykonawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie. 
25  Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm. 
26  Dz. U.UE L 375 z 31.12.1991, str. 1, ze zm.  
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W WPPMŚ 2016–2020 nie uwzględniono żadnych działań związanych z MORO w latach 2017–2020, 
tj. w okresie obowiązywania czwartego cyklu realizacji postanowień dyrektywy azotanowej. 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano monitoring MDna i MOna na 727 JCWP, a nie objęto takim 
monitoringiem 1.041 JCWP położonych na obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków, 
ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest 
ważnym czynnikiem w ich ochronie. W WPMŚ na lata 2016–2020 oraz projekcie na 2021 r. spośród 
2.013 JCWP obejmujących ww. obszary chronione zaplanowano ten rodzaj monitoringu na 870 JCWP 
(43%). Zastępca Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła, iż takie postępowanie spowodowane było względami 
merytorycznymi związanymi z brakiem możliwości oceny stanu wód w miejscu występowania obszaru 
chronionego. Jedynie WIOŚ w Szczecinie uzasadnił brakami finansowymi niezaplanowanie takich 
badań w 17 JCWP.  

W przypadku 774 JCWP wyznaczonych jako występujące na obszarach chronionych ze względu na 
obszary przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie 
przyrody27, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, po 
22 grudnia 2006 r., nie planowano objęcia ich monitoringiem MDna lub MOna. Jako główną przyczynę 
takiego postępowania w GIOŚ wskazano położenie JCWP (698 przypadków) poza obszarem 
chronionym lub tylko graniczenie albo pokrywaniem się w niewielkim fragmencie z obszarem 
chronionym, co powodowało brak możliwości wykonania oceny stanu wód w miejscach występowania 
obszaru chronionego. W pozostałych przypadkach obszar chroniony monitorowany był na innej JCWP 
(62), nie był wodozależny (9), JCWP była objęta MO lub MD (3), zaplanowano monitoring w okresie 
2016–2020 (3), JCWP osiągnęła dobry stan ekologiczny (1). 

(dowód: akta kontroli str. 678-722,857-873,879-885,1236-1272,1280-1320)  

Spośród 202 JCWP posiadających obecnie lub w przeszłości źródła uwalniania substancji szkodliwych 
lub na których w ubiegłych latach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm jednej z tych 
substancji, w WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano badanie w 198 JCWP, a w WPMŚ na 2016 r. – 
w 189 JCWP, w tym w czterech JCWP28, w których nie wykonano badań w okresie 2013–2015.  

(dowód: akta kontroli str. 870,1335-1338)  

W GIOŚ nie ustalono formalnych zasad29 dotyczących współpracy wioś w zakresie prowadzenia 
monitoringu JCWP położonych na obszarach kilku województw. 
Z-ca Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła, iż ustalenie, który wioś będzie odpowiadał za monitoring takich JCWP 
zależało od wewnętrznych konsultacji pomiędzy właściwymi wioś, a efekt tych uzgodnień był 
weryfikowany przez GIOŚ przed zaakceptowaniem WPMŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 439-441)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Projekty WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020 zostały zaakceptowane 
w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku i skierowano do Głównego Inspektora 
wnioski o ich zatwierdzenie, pomimo nieobjęcia nimi odpowiednio 746 (41,8%) i 1.672 (47,6%) 
JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, które zostały ujęte w wykazie takich 
JCWP przez Prezesa KZGW. 

Zastępca Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła m.in., że: „Program PMŚ na lata 2013-2015 jak i Program PMŚ 
na lata 2016-2020 nie zawiera stwierdzenia, iż siecią monitoringu operacyjnego powinny zostać 
objęte wszystkie zagrożone jednolite części wód. Na str. 38 i str. 37 Programów znajduje się 
wytyczna, iż „Punkty pomiarowo –kontrolne monitoringu lokalizowane będą w oparciu o wykazy wód, 
zaktualizowane charakterystyki jednolitych części wód, a także wykazy wielkości emisji, o których 
mowa w art. 113 ustawy – Prawo wodne, przekazane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
(KZGW) do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z uwzględnieniem danych własnych wioś 
o emisjach do wód. 

                                                      
27  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm. 
28  PLRW6000191489 – reprezentatywny odcinek w województwie dolnośląskim, PLRW600021183519 i PLRW600018188682 – reprezentatywne odcinki 

w województwie wielkopolskim, PLRW200005299 reprezentatywny odcinek w województwie warmińsko-mazurskim. 
29  Np. w formie wytycznych, wskazówek lub poradników. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Na potrzeby opracowania sieci punktów monitoringu wód powierzchniowych na lata 2010-2015 jak 
i na lata 2016-2021 do WIOŚ przekazywane były odpowiednio wykazy wód (charakterystyki jcwp, 
jcwp zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, wykazy o których mowa w art. 113 ustawy 
– Prawo wodne) oraz stosowne wytyczne GIOŚ do planowania sieci i programów monitoringu wód.  
WIOŚ planował sieci w oparciu o wykazy wód w tym wykazy referencyjne dla wydzielenia jednolitych 
części wód, stosując się do wytycznych GIOŚ i stosując jednocześnie kryteria dla wyboru punktów 
pomiarowo-kontrolnych określone w załączniku nr 2  rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych tj. 
„w sposób umożliwiający ocenę oddziaływania ze strony określonego (zidentyfikowanego) źródła 
punktowego lub grupy określonych (zidentyfikowanych) źródeł punktowych ….. lub oddziaływania 
zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rozproszonych, w tym źródeł substancji priorytetowych lub 
innych szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

Pierwszy wykaz jcwp zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych opracowany był na 
zlecenie KZGW w ramach pracy pn. Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń 
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
dla potrzeb opracowania programów działań i planów gospodarowania wodami (Kraków, 2007) i nie 
wskazywał na główną przyczynę zaklasyfikowania danej jcwp do zagrożonej. (…) Dopiero wyniki 
aktualizacji presji zleconej przez KZGW w ramach pracy pn. Opracowanie analizy presji i wpływów 
zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb 
opracowania aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami (Kraków 2013) 
sprowadziły się do wydzielenia typu zagrożenia, jednakże uproszczonego w ramach 4 kategorii 
(komunalne, przemysłowe, hydromorfologia, depozycja atmosferyczna) dla wszystkich wydzielonych 
jcwp. Pragnę  zauważyć, iż do obu prac w trakcie ich realizacji jak i finalnych wykazów jcwp 
zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych GIOŚ zgłaszał uwagi merytoryczne swoje jak 
i będące autorstwa WIOŚ w zakresie właściwego określenia punktowego lub rozproszonego źródła 
zanieczyszczenia wód (…). Argumentem za przyjęciem WPMŚ był również fakt, iż zarówno do sieci 
monitoringu wód na lata 2010-2015 jak i na lata 2016-2021 Prezes KZGW (…) nie zgłaszał swoich 
zastrzeżeń poza terminami realizacji monitoringu diagnostycznego i monitoringu obszarów 
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego (…). Ponadto Prezes 
KZGW sam nie skorzystał w pełni z wykazu zagrożonych jcwp (opracowanego w ramach aktualizacji 
analizy presji w 2013 roku i przekazanego GIOS na potrzeby opracowania sieci monitoringu wód 
powierzchniowych na lata 2016-2021), gdyż w przyjętych do dnia 6 grudnia 2016 rozporządzeniach 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy znajduje się zmodyfikowany wykaz, w oparciu o który WIOŚ będą musiały 
aneksować WPMŚ na lata 2016-2020 dostosowując je tym samym do obowiązujących planów 
gospodarowania wodami.  

Kolejnym nie mniej istotnym czynnikiem wpływającym na określenie wielkości sieci pomiarowej 
monitoringu operacyjnego jest możliwość pozyskania środków finansowych na ich realizację. GIOŚ 
nie ma instrumentów prawnych dających mu wpływ na możliwości finansowo-kadrowe WIOŚ stąd 
akceptowane były Wojewódzkie Programy Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 oraz na lata 
2016-2020 pomimo braku objęcia monitoringiem wszystkich jednolitych części wód rzecznych 
zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska 
zmuszeni są do poszukiwania źródeł finansowania realizacji WPMŚ we własnym zakresie. 
W zdecydowanej większości takim źródłem są WFOŚiGW. GIOŚ ma świadomość, iż przy 
planowaniu badań monitoringowych WIOŚ kierują się doświadczeniem z lat ubiegłych w zakresie 
możliwości pozyskania środków na realizację swoich zadań ustawowych na które powinny zostać 
zapewnione środki z budżetu państwa. WIOŚ stale borykają się z problemami z pozyskaniem 
środków wojewódzkich funduszy na realizację monitoringu, nawet jeśli są one wymienione w OSR do 
rozporządzenia (w załączeniu przykład bieżącej korespondencji WIOŚ Lublin z dnia 3 stycznia 
2017 r. znak L. 7071.35.2016). Podsumowując, pragnę potwierdzić, iż podejmowane są w GIOŚ 
wszelkie możliwe działania, w ramach istniejącego systemu prawnego, zmierzające do usprawnienia 
sposobu finansowania monitoringu wód oraz prowadzenia, w zakresie uprawnień, nadzoru nad 
realizacją programu pomiarowego WIOŚ. Jednakże bez rozwiązania systemowego zasad 
finansowania monitoringu wód, w szczególności poprzez zapewnienie finansowania zadań z budżetu 
państwa na poziomie adekwatnym do rzeczywistych kosztów, bądź też zmian w dostępie do środków 
Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie jest możliwe 
pełne uporządkowanie spraw związanych z realizacją PMŚ. Powyższym zmianom powinny 
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towarzyszyć działania legislacyjne mające na celu odzespolenie WIOŚ z administracji wojewodów, 
co umożliwiłoby wpływ GIOŚ na politykę kadrową prowadzoną w WIOŚ, ułatwiło koordynację 
podejmowanych przez nie działań i w części wyeliminowało trudności związane z finansowaniem 
monitoringu wód.”. 

Zastępca Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła, że w przypadku 1.203 spośród ww. 1.672 JCWP zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych przyczyną ich nieplanowania do objęcia monitoringiem były 
zastrzeżenia merytoryczne co do prawidłowości ich wyznaczenia przez KZGW i zasadność 
umieszczenia ich w wykazach. Wskazała także, iż uwagi do poprawności i kompletności wykazów 
oraz konieczności ich poprawy i uzupełnienia Główny Inspektor przekazywał Prezesowi KZGW 
w okresie lipiec–wrzesień 2014 r. Ze względu na niezgłoszenie przez Prezesa KZGW uwag do 
kompletności zaprojektowanej sieci pomiarowej dla poszczególnych rodzajów monitoringu, w tym 
kompletności listy JCWP przewidzianej do monitoringu operacyjnego, GIOŚ w październiku 2014 r. 
przyjął brak uwag do projektu programów monitoringu i sieci pomiarowej. 

Ponadto wskazała, iż brak środków finansowych, jako przyczynę niezaplanowania MO w 18 JCWP, 
formalnie zgłosił tylko WIOŚ w Szczecinie. Ponadto pięciu wojewódzkich inspektorów wskazało na 
brak lub problemy z uzyskaniem wystarczających środków finansowych do realizowania zadań 
wynikających z zaplanowanych badań monitoringowych. Wskazała także, iż pracownicy DMiIŚ byli 
informowani przez pracowników wioś o ograniczeniach w pozyskaniu środków na realizację badań 
monitoringowych oraz o problemach związanych z zapewnieniem odpowiedniego potencjału 
kadrowego. Podkreśliła także, iż w 2017 r. powinny zostać ogłoszone aktualizacje planów 
gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy, a wraz z nimi obowiązywać będą 
wykazy wód określające znacznie mniejszą liczbę JCWP wskazanych jako zagrożone 
niespełnieniem celów środowiskowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 437-438, 852-873, 879, 1236-1272,1280-1320) 

NIK stwierdza, iż zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, wykazy JCWP zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych sporządza się na potrzeby opracowania planów 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, za które odpowiedzialny jest, zgodnie z art. 90 ust. 
1 pkt 1a ww. ustawy, Prezes KZGW. Z kolei w myśl art. 155a ust. 1 pkt 1 tej ustawy, monitoring wód 
ma m.in. na celu pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych na potrzeby planowania 
w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych. Zatem zarówno 
wojewódzcy inspektorzy jak i Główny Inspektor nie posiadają kompetencji do odstąpienia od 
prowadzenia monitoringu operacyjnego JCWP, w wyniku odmiennej od Prezesa KZGW oceny ich 
zagrożenia w zakresie spełniania celów środowiskowych. W GIOŚ, pomimo zgłaszanych Prezesowi 
KZGW zastrzeżeń merytorycznych co do zasadności ujęcia części JCWP w wykazie zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych, nie przedstawiono uzgodnienia przez ten organ możliwych 
odstępstw od ww. wykazu w planowaniu przedmiotowego monitoringu w WPMŚ. Za takie 
uzgodnienie nie można, zdaniem NIK, uznać niezgłoszenia przez ten organ uwag w tym zakresie na 
etapie opiniowania sieci monitoringu wód. NIK nie podziela także złożonych w trakcie kontroli 
wyjaśnień, iż wpływ na nieujęcie omawianych JCWP, w ramach monitoringu operacyjnego w WPMŚ, 
miał brak wystarczających środków finansowych, gdyż takie postępowanie świadczy o ograniczaniu 
i dostosowaniu zakresu WPMŚ na lata 2013–2015 i na lata 2016–2020 do możliwości finansowych, 
a nie rzeczywistych potrzeb. Brak środków finansowych może co najwyżej usprawiedliwiać brak 
wykonania zadań zaplanowanych do realizacji w WPMŚ, ale nie brak ich planowania. 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych30 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
monitoringu wód), zgodnie z którym monitoring operacyjny JCWP ustanawia się w celu ustalenia 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które uznano za zagrożone niespełnieniem 
określonych dla nich celów środowiskowych. Ponadto, niezaplanowanie takich badań w WPMŚ na 

lata 20132015 i na lata 2016–2020 było niezgodne z zatwierdzonymi przez Ministra Środowiska 

WPPMŚ na lata 20132015 i na lata 2016–2020, zgodnie z którymi programem monitoringu 
operacyjnego w województwie powinny zostać objęte jednolite części wód płynących, zagrożone 
nieosiągnięciem celów środowiskowych według wykazu sporządzonego przez Prezesa KZGW. NIK 

                                                      
30  Dz. U. Nr 258, poz. 1550, ze zm. 
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nie podziela przedstawionego w wyjaśnieniach argumentu, iż zgodnie z ww. WPPMŚ nie było 
obowiązku objęcia siecią monitoringu operacyjnego wszystkich JCWP zagrożonych nieosiągnięciem 
celów środowiskowych. Odstąpienie od monitorowania takich JCWP mogło uzasadniać jedynie  
występowanie przesłanek merytorycznych (np. okresowość cieku) uniemożliwiających pobór prób 
z częstotliwością wynikającą z przepisów. Tym samym niezaplanowanie monitoringu ww. JCWP 
w WPMŚ na lata 2013–2015 i na lata 2016–2020 stanowiło naruszenie art. 23 ust. 4 ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska, stanowiącego, iż wojewódzkie programy monitoringu zawierają 
zadania określone w wieloletnich programach państwowego monitoringu środowiska. Dodatkowo, 
omawiane postępowanie było niezgodne z pkt 1.3.2. załącznika V do Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
zgodnie z którym monitoring operacyjny przeprowadzany jest dla tych części wód, które na 
podstawie oceny wpływu wykonanej zgodnie z załącznikiem II lub monitoringu diagnostycznego 
zostały określone jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, określonych dla nich na 
mocy art. 4 ww. dyrektywy.  

2. Główny Inspektor zatwierdził WPMŚ na lata 2015–2016 oraz na lata 2016–2020, pomimo braku 
ujęcia w nich kontynuacji monitoringu obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na 
obszary wrażliwe na eutrofizację, wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych i będących odbiornikami zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych, odpowiednio 
w przypadku: 

 151 JCWP, dla których wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2010–2012 wykazały brak 
spełnienia wymagań dla tego rodzaju obszarów chronionych; 

 133 JCWP, dla których wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2013–2015 wykazały brak 
spełnienia wymagań dla tego rodzaju obszarów chronionych. 

Z-ca Dyrektora DMiIŚ w odniesieniu do nieplanowania ww. zadań w WPMŚ na lata 2013–2015 
wyjaśniła takie postępowanie zmianami metodycznymi w zakresie wyboru JCWP do oceny 
zagrożenia eutrofizacją ze źródeł komunalnych i zaplanowania MOEU w JCWP, do których 
rzeczywiście odprowadzane są ścieki komunalne. Wskazała także, iż ww. zmiany metodyczne 
planowania realizacji MOEU w latach 2013–2015 dotyczyły zawężenia realizacji tego programu tylko 
do tych JCWP, które zgodnie z wiedzą pracowników wioś są odbiornikami zanieczyszczeń 
komunalnych w danej JCWP. Dodała także, iż w GIOŚ nie jest możliwe wskazanie, czy spośród 
JCWP dla których nie zaplanowano MOEU znajdują się JCWP będące odbiornikiem zanieczyszczeń 
ze źródeł komunalnych. Odnośnie do nieplanowania ww. zadań w WPMŚ na lata 2016–2020, 
Zastępca Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła, iż pomimo niezaplanowania w 52 ww. JCWP monitoringu 
MOEU, zaplanowano w nich monitoring MO lub MD, które swoim zakresem pomiarowym są równe 
lub przewyższają MOEU. Wskazała także, iż pozostałe 81 JCWP monitorowane były w 2015 r. 

i program MOEU zostanie w nich zaplanowany, w ramach aneksowania WPMŚ 20162020.  

Ponadto Z-ca Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła m.in., że „aneksy wojewódzkich programów monitoringu 
środowiska mogą podlegać aktualizacji (w formie aneksu) corocznie. Jedna z przyczyn konieczności 
wykonania takiej aktualizacji jest konieczność dostosowania planów pomiarowych do dotychczas 
otrzymanych wyników pomiarowych. (…) W „Wytycznych do planowania monitoringu wód 

powierzchniowych na potrzeby aneksowania wojewódzkich programów środowiska na lata 2016-
2020” zasady planowania programu monitoringu MOEU potraktowano na podobnych zasadach jak 
MO i MOna. Wytyczne te zostały przygotowane w celu uregulowania sposobu przygotowania aneksu 
WPMŚ związanego ze zmianami prawnymi jakie wniosło ze sobą rozporządzenie MŚ z 19 lipca 
2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych. Ww. wytyczne nie odwołują ogólnych zasad realizowania poszczególnych 
programów monitoringu takich jak np. odstępy czasowe w ich realizacji nie zwalniają z konieczności 
dokonywania przeglądu zaplanowanych programów monitoringu i ich zakresu ze względu na 
dotychczas otrzymywane wyniki pomiarowe i wyniki klasyfikacji stanu oraz poszczególnych 
wskaźników jakości wód.”.  

(dowód: akta kontroli str. 678-722, 1280-1320)  

Zdaniem NIK, nie można usprawiedliwić nieplanowania omawianych zadań w WPMŚ na lata  
2013–2015 zmianami metodycznymi w zakresie wyboru JCWP do oceny zagrożenia eutrofizacją ze 
źródeł komunalnych i zaplanowania MOEU w JCWP, do których rzeczywiście odprowadzane 
są ścieki komunalne, w sytuacji gdy w negocjacjach przedakcesyjnych ustalono, że cały obszar 



15 
 

Polski będzie uznany za „obszar wrażliwy”, tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu 
i fosforu oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych do wód, a w GIOŚ nie było możliwe wskazanie, 
czy spośród JCWP dla których nie zaplanowano MOEU znajdowały się JCWP będące odbiornikiem 
zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z regulacją zawartą w pkt 25, w części V 
Sposób prowadzenia monitoringu załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód, 
zgodnie z którą monitorowanie obszarów chronionych jest prowadzone, dopóki obszary te nie 
spełnią wymagań zawartych w przepisach szczególnych, na mocy których zostały utworzone, oraz 
nie spełnią określonych dla nich celów środowiskowych, o których mowa w art. 38d ust. 1 i 2 oraz 
art. 38f ustawy – Prawo wodne. 

Z kolei nieprzypisanie w WPMŚ na lata 2016–2020 w przypadku 52 JCWP, objęcia ich MOEU, nawet 
pomimo zaplanowania w nich monitoringu MO lub MD było, w ocenie NIK, działaniem nierzetelnym, 
a w przypadku MD dodatkowo niewystarczającym ze względu na inne wymagania MOEU w zakresie 
częstotliwość badań. Postępowaniem nierzetelnym było także niezapisanie w Wytycznych do 
planowania monitoringu wód powierzchniowych na potrzeby aneksowania wojewódzkich programów 

monitoringu środowiska na lata 20162020 z listopada 2016 r., potrzeby weryfikacji MOEU i jego 
ewentualnej aktualizacji, po dokonaniu oceny spełnienia przedmiotowych wymagań przez JCWP, 
które monitorowane były w 2015 r. 

3. W WPPMŚ na lata 2016–2020 wskazano, iż obszary narażone na zanieczyszczenia związkami 
azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (MORO), zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez 
KZGW, będą przedmiotem monitorowania w 2016 r.31. W ww. dokumencie nie ujęto jednak zadania 
dotyczącego aktualizacji WPMŚ w zakresie zaplanowania monitoringu MORO w czwartym cyklu 
realizacji postanowień dyrektywy azotanowej obejmującej okres 2017–2020, który w całości zawiera 

się w WPPMŚ na lata 20162020. 

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska podał w wyjaśnieniach, że w WPPMŚ na lata 

20162020 nie zaplanowano badań monitoringu MORO poza rokiem 2016, gdyż na czas jego 
zatwierdzenia nie wszedł w życie żaden Program działań ustanawiany w drodze rozporządzenia 
dyrektora RZGW na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy – Prawo wodne. Ponadto do grudnia 2016 r. nie 
został przekazany do GIOŚ oficjalny nowy wykaz obszarów chronionych. Procedowane projekty 
ustawy – Prawo wodne przewidują objęcie obszaru całego kraju programem działań, co wymagać 
będzie opracowania wytycznych i kryteriów wyznaczania punktów monitorowania dla oceny 
efektywności realizowanych programów działań. Jednocześnie Główny Inspektor w ramach 

prowadzonej obecnie aktualizacji WPMŚ 20162020 zalecił, odpowiednio do stanowiska KZGW 
z listopada 2016 r., zaplanowanie badań monitoringu MORO w latach 2018 i 2019. 

(dowód: akta kontroli str. 678-722)  

Zdaniem NIK, uwzględniając przedstawione argumenty o nieplanowaniu szczegółowego zakresu 
MORO po 2016 r., wskazanie w WPPMŚ na lata 2016–2020 zadania w zakresie aktualizacji WPMŚ 
pod kątem monitoringu MORO zapewniłoby konieczność dostosowania tych dokumentów do 
ostatecznie przyjętych rozwiązań dotyczących sposobu realizacji przez Polskę postanowień 
dyrektywy azotanowej. Jednocześnie w przypadku braku takich zmian w przedmiotowym zakresie 
zapewniłoby przynajmniej zaprogramowanie monitoringu MORO na dotychczasowych zasadach. 
Nieuwzględnienie w WPPMŚ na lata 2016–2020 konieczności aktualizacji WPMŚ w zakresie 
monitoringu MORO było, w ocenie NIK, postępowaniem nierzetelnym.  

4. Główny Inspektor nie zapewnił zaplanowania na lata 2013–2015 monitoringu substancji szkodliwych 
w WPMŚ w przypadku czterech32 z 202 JCWP na obszarze których występowały obecnie lub 
w przeszłości źródła uwalniania substancji szkodliwych lub w przypadku których w ubiegłych latach 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm jednej z tych substancji. 

                                                      
31  Zapis ten dotyczył dokończenia monitoringu tych obszarów w okresie obowiązywania trzeciego cyklu realizacji postanowień dyrektywy 

azotanowej. 
32  PLRW6000191489 – reprezentatywny odcinek w województwie dolnośląskim, PLRW600021183519 i PLRW600018188682 – reprezentatywne odcinki 

w województwie wielkopolskim, PLRW200005299 reprezentatywny odcinek w województwie warmińsko-mazurskim. 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1403960:part=a38%28d%29u1:ver=4&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1403960:part=a38%28d%29u2:ver=4&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1403960:part=a38%28f%29:ver=4&full=1
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Zastępca Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła, że ww. JCWP nie zostały zaplanowane do badań w wyniku 
pomyłki, wszystkie jednak zostały objęte monitoringiem umożliwiającym ponowną ocenę stanu 
chemicznego w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 870,1335-1338) 

W ocenie NIK, dopuszczenie w GIOŚ do nieobjęcia monitoringiem operacyjnym substancji 
szkodliwych wszystkich JCWP wymagających takiego badania i zatwierdzenie WPMŚ bez tego 
zadania, było postępowaniem nierzetelnym. 

5. Sześć zatwierdzonych przez Głównego Inspektora WPMŚ na lata 2016–2020 przekazano do WIOŚ 
w: Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie, Katowicach, Poznaniu i Zielonej Górze dopiero po 
odpowiednio: 65, 61, 53, 47, 41, 37 i 35 dniach od ich zatwierdzenia. 

Zastępca DMIiŚ wyjaśniła m.in., że: „w związku z dużym obciążeniem pracowników departamentu 
zadaniami bieżącymi związanymi z planowaniem zadań PMŚ finansowanych z budżetu oraz rezerwy 
„59” (środki NFOSiGW) jak również przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu POIŚ 
2014-2020 „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości 
pomiarów i ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej 
i informatycznej”, informacje o zatwierdzeniu WPMŚ przekazywane niezwłocznie po zatwierdzeniu 
WPMŚ w drodze kontaktów roboczych, m.in. telefonicznie. Natomiast pisemne przekazanie WPMŚ 
2016-2020 do wioś następowało w terminie późniejszym ze względu na przejściowe braki kadrowe 
w departamencie od czerwca 2015 r., w zakresie koordynacji i organizacji procesu zatwierdzania 
WPMŚ. Nie miało to wpływu na możliwość realizacji programu od początku roku, ponieważ 
uzgodnienie z wioś treści merytorycznej WPMŚ w zakresie sieci pomiarowo-badawczej, lokalizacji 
stanowisk pomiarowych, zakresu i częstotliwości badań wskaźników jakości wody, odbyło się przed 
zatwierdzeniem programu.”. 

(dowód: akta kontroli str. 489-500) 

W ocenie NIK, przekazywanie do wioś zatwierdzonych WPMŚ na lata 2016–2020 nawet po upływie 
dwóch miesięcy od daty zatwierdzenia było działaniem nierzetelnym. 

6. W WPMŚ na lata 2016–2020 dla województwa mazowieckiego i śląskiego, zatwierdzonych przez 
Głównego Inspektora, liczba pp-k, podana w zawartej w ww. dokumentach tabeli 3.2.1.1. 
(Zestawienie liczby jcwp i ppk planowanych do monitorowania w ramach poszczególnych programów 
monitoringu w latach 2016-2020), była mniejsza niż liczba planowanych do monitorowania JCWP. 
W WPMŚ dla województwa mazowieckiego dotyczyło to: MD (59 JCWP a 58 pp-k), MO (185 JCWP 
a 184 pp-k), MOPI (50 JCWP a dwa pp-k), MORE (49 JCWP a dwa pp-k), MORO (trzy JCWP 
a jeden pp-k), MOna (150 JCWP a 49 pp-k). W przypadku WPMŚ dla województwa śląskiego 
dotyczyło to: MOPI (22 JCWP a 19 pp-k), MDna (15 JCWP a 14 pp-k), MOna (23 JCWP a 22 pp-k). 
W konsekwencji, jak wykazała kontrola NIK, całkowita liczba JCWP i pp-k planowanych do 
monitorowania w latach 2016–2020 – odpowiednio 2.284 i 2.472, nie odpowiadała stanowi 
faktycznemu.  

Pomimo powyższych niezgodności projekty WPMŚ 2016–2020 dla ww. województw zostały 
zaakceptowane w DMIiŚ i skierowane do zatwierdzenia przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 

W wyjaśnieniach Z-ca Dyrektora DMiIŚ podała m.in., że „błędy w obliczeniach statystycznych liczb 
ppk i jcwp rzecznych wynikały z drobnych pomyłek pisarskich oraz w przypadku województwa 
mazowieckiego dodatkowo z zamiany kolumn z przypisanymi wartościom dla poszczególnych 
programów monitoringu (…). Błędy te dotyczyły jedynie tabeli 3.2.1.1., która jest jedna z 13 tabel 
wchodzących w skład załącznika do wpmś w zakresie monitoringu wód powierzchniowych i nie 
skutkowały niepoprawnością całego dokumentu. Przed zatwierdzeniem przez GIOŚ wojewódzkich 
programów monitoringu środowiska w zakresie monitoringu rzek, planowane zakresy pomiarowe 
i programy monitoringu są szczegółowo weryfikowane. Weryfikacja dotyczy przede wszystkim 
najważniejszych informacji zapisanych w tabelach z zakresami pomiarowymi przypisanymi 
poszczególnym punktom pomiarowo-kontrolnym (ppk). Na podstawie tych tabel pracownicy 
laboratoriów wioś wykonują pobory próbek a powstałe z ich analizy dane są podstawą do 
wykonywania klasyfikacji. Z tego względu szczególny nacisk kładziony jest na sprawdzenie 
poprawności i spójności tabel z zaplanowanymi zakresami pomiarowymi. Pozostałe tabele dot. planu 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych (w tym rzek) zawierają wyliczenia statystyczne 
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o pochodzeniu wtórnym w stosunku do tabel z zakresami pomiarowymi. Błędy w zestawieniach 
statystycznych zaplanowanych do badań jcwp rzecznych i leżących na nich ppk nie wpływają na 
poprawność zaplanowanych programów monitoringu oraz nie utrudniają prawidłowego wykonywania 
zaplanowanych działań. Przeoczenie błędów w zestawieniach statystycznych zatwierdzanych wpms 
wywołane były faktem, iż największy nacisk przyłożono do poprawności tabel z zaplanowanymi 
w ppk zakresami pomiarowymi. Odnośnie zarzutu nierzetelności całkowitej liczby ppk i jcw 
planowanych do monitorowania w latach 2016-2020, informuję iż pomyłki w tabeli w tabeli 
z zestawieniem statystycznym wpłynęły jedynie w niewielkim stopniu na podaną w nich całkowita 
liczbę zaplanowanych do badań jcwp i znajdujących się w nich ppk.”. Podana całkowita liczba ppk 
i JCWP po ich skorygowaniu wynosiła odpowiednio 2.487 i 2.273. 

(dowód: akta kontroli str. 886-889,1273-1279,1338, 1422-1424) 

Zdaniem NIK, wszystkie podawane w WPMŚ dane, w tym dane statystyczne, które pokazują syntetycznie 
skalę zaangażowania Inspekcji Ochrony Środowiska w monitoring jakości rzek powinny odpowiadać 
rzeczywistemu planowanemu zakresowi badań. 

W ocenie NIK niedokładna weryfikacja, a następnie zatwierdzenie ww. dwóch projektów WPMŚ na lata 
2016–2020, zawierających nieprawidłowe dane, było postępowaniem nierzetelnym.  

NIK zwraca uwagę, iż zatwierdzone przez Ministra Środowiska WPPMŚ na lata 2013–2015 i WPPMŚ na 
lata 2016–2020, odpowiednio w dniach 6 listopada 2012 r. i 1 października 2015 r.33, nie zostały 
zarejestrowane/opatrzone datą wpływu, co uniemożliwiło określenie daty ich wpływu do GIOŚ. 
Zgodnie z obowiązującą wówczas Instrukcją kancelaryjną GIOŚ – pkt 3 prace kancelaryjne w GIOŚ 
wykonują m.in. kancelaria ogólna i sekretariaty (pkt 3.1. ppkt 1 i 2), a do zakresu podstawowych prac 
kancelarii ogólnej należy m.in. umieszczanie pieczątki wpływu i daty wpływu na wpływającej 
korespondencji (pkt 3.2. ppkt 2). 

Zastępca Dyrektora DMIiŚ wyjaśniła, że nie udokumentowano daty wpływu oryginałów podpisanych przez 
Ministra Środowiska, gdyż były one przekazywane bezpośrednio z Biura Ministra bez pism przewodnich. 
Dyrektor Generalny GIOŚ, sprawujący zgodnie z pkt 16.1. Instrukcji kancelaryjnej GIOŚ nadzór ogólny 
nad wykonywaniem prac kancelaryjnych, podał w wyjaśnieniach m.in., że daty wpływu do GIOŚ ww. 
programów nie zostały udokumentowane gdyż oryginały tych dokumentów „były zwrócone przez Biuro 
Ministra bezpośrednio do DMIiŚ GIOŚ bez pism przewodnich, na których GIOŚ rejestruje wpływ 
dokumentu do swojego urzędu. Ponadto, Biuro Ministra nie wymagało od przedstawiciela GIOS 
pokwitowania ich bezpośredniego odbioru. Powyższe dokumenty nie zostały również przekazane przez 
MŚ w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.”. 

(dowód: akta kontroli str. 365-370, 388-430, 510-511) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie. 

3. Prowadzenie monitoringu jakości wód rzek 

W 2013 r. wojewódzcy inspektorzy zaplanowali i wykonali pomiary w 971 pp-k, w 2014 r. – w 999 pp-
k. W 2015 r. wykonano pomiary w 1122 pp-k, a  zaplanowano 1034 pp-k.  

(dowód: akta kontroli str. 964-985) 

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 2 grudnia 2016 r. Główny Inspektor zawarł 38 umów, na 
łączną kwotę 10.806,0 tys. zł, na realizację przez podmioty zewnętrzne zadań z zakresu monitoringu 
wód. Dwie z nich dotyczyły prowadzenia bezpośrednich badań w ramach monitoringu wód rzek, tj.:  

 Centralne oznaczanie prób w zakresie wybranych substancji parytetowych w biocie w wodach 
powierzchniowych, według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE, pobranych w ramach realizacji 

monitoringu diagnostycznego w latach 20162017;  

 Badania ichtiofauny w latach 20142015 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz 
z udziałem w europejskim ćwiczeniu kalibracyjnym. 

                                                      
33  Daty wskazane w czasie kontroli NIK przez pracowników GIOŚ, na podstawie ustnych informacji przekazanych im przez pracowników Biura Ministra w 

Ministerstwie Środowiska. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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Zastępca Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła m.in., że: „Centralne oznaczanie substancji priorytetowych 
w biocie w wodach powierzchniowych było i jest niezbędne jako zadanie dla GIOŚ, ponieważ 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska prowadzące badania laboratoryjne w zakresie 
monitoringu jakości wód powierzchniowych nie mają możliwości technicznych samodzielnego 
oznaczania 11 substancji priorytetowych (…). Stąd konieczność zlecenia przez GIOŚ wyłonienia 
wykonawcy zewnętrznego.”. 

(dowód: akta kontroli str. 46-51, 358-363) 

Badania ichtiofauny prowadzone były w latach 20112012 oraz 2014–2015 przez Instytut Rybactwa 
Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (dalej: IRŚ) na podstawie umów zawartych 
przez Głównego Inspektora w maju 2011 r. (umowa nr 9/2011/F) oraz w lipcu 2014 r. (umowa nr 
25/2014/F), w obu przypadkach finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW). 

W toku realizacji umowy nr 9/2011/F opracowano program monitoringu diagnostycznego ichtiofauny 

na lata 20112012 z uwzględnieniem lokalizacji istniejących punktów pomiarowo–kontrolnych. 
Wyznaczono 467 stanowisk do przeprowadzenia odłowów. Stanowiska obejmowały 23 typy 
abiotyczne, do których przyporządkowano JCWP. W latach 2011–2012 odłowiono ryby na 493 
stanowiskach w 431 JWCP. Dane z odłowów zostały wprowadzone do bazy danych, umożliwiają 
obliczenie wartości wskaźników EFI+_PL (Europejski Wskaźnik Biologiczny) i IBI_PL (Wskaźnik 
Integralności Biologicznej) oraz wypełniono dla nich arkusze raportowe sieci WISE-SoE. W celu 
przetestowania wskaźników przeprowadzono ekspercką analizę presji na 412 stanowiskach. 
Opracowano przewodnik metodyczny, w którym określono: procedury badań terenowych, procedury 
laboratoryjne, interpretacje wyników oceny stanu/potencjału ekologicznego z zastosowaniem 
poszczególnych wskaźników, wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego stanowisk 
monitorowanych w latach 2011–2012, porównanie i omówienie wyników monitoringu w oparciu 
o ichtiofaunę. Wartości wskaźników oceny stanu/potencjału ekologicznego rzek na podstawie 
przeprowadzonych badań ichtiofauny zostały uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych34. 

W ramach umowy 25/2014/F dokonano m.in.: weryfikacji stanowisk do badań ichtiofauny w JCWP, 

objętych w latach 20142015 monitoringiem z uwzględnieniem stanowisk referencyjnych oraz 
stanowisk monitoringu sieci Natura 2000; przygotowano program monitoringu na lata 2014–2015; 
wykonano badania ichtiofauny na 444 stanowiskach w 443 JCWP; przeprowadzono wynikową ocenę 
ichtiofauny rzek na podstawie zgromadzonych danych; podjęto działania związane z uczestnictwem 
Polski w ćwiczeniu interkalibracyjnym, w zakresie przekazania metodyk oraz przygotowania danych 
na arkuszach raportowych; uczestniczono w pracach grupy HELCOM oraz konsultacjach w zakresie 
możliwości wykorzystania wskaźników ryb migrujących na potrzeby monitoringu; weryfikacji 
i uzupełnienia metody badawczej (badania i ocena) w oparciu o doświadczenia z badań ichtiofauny 
oraz wyniki prac interkalibracyjnych pomiędzy państwami UE wraz z zaktualizowanym 
przewodnikiem metodycznym. Ponadto w latach 2015–2016, na postawie danych zebranych 

w latach 20112015, przeprowadzono proces autokalibracji metody EFI+IBI_PL. Uczestniczono 
w europejskich ćwiczeniach interkalibracyjnych dotyczących oceny dużych rzek (typ 21), które 
rozpoczęły się w końcu 2015 r. W toku prac przygotowawczych do interkalibracji dokonano zmian 
w metodzie EFI+IBI_PL przez zablokowanie oddziaływania gatunków obcych oraz gatunków 
niecharakterystycznych dla kategorii rzek z dominacją ryb łososiowatych na wartości metryk 
obliczane przez program. Zweryfikowano granice klas (wartości wskaźników) dla metody IBI_PL na 
podstawie analizy statystycznej zestawu danych ze 161 stanowisk ocenianych tą metodą. Zmieniono 
sposób oceny rzek typu abiotycznego 26 (ciek w dolinie wielkiej rzeki nizinnej) ze wskaźnika EFI+PL 
na IBI_PL, jako lepiej dostosowany do ujściowych odcinków nizinnych cieków uchodzących do 
wielkich rzek. Zrezygnowano z oceny na podstawie ichtiofauny rzek typu abiotycznego nr 22 (rzeka 
przyujściowa pod wpływem wód słonych) ze względu na swoisty skład zespołów ryb, w których brak 
jest charakterystycznych gatunków wskaźnikowych wrażliwych na czynniki antropopresji. 

                                                      
34  Dz. U. z 2016 r. poz. 1187. 
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W wyniku realizacji obu umów utworzono bazę danych obejmującą 937 stanowisk do badania 
ichtiofauny w ramach monitoringu wód rzecznych, zlokalizowanych w 834 JCWP (spośród 1951 
JCWP ocenianych w latach 2013–2015).  

 (dowód: akta kontroli str. 1063-1107) 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in.: „GIOŚ zlecił wykonanie prac testujących stosowalność 
metodyki monitoringu ichtiofauny sporządzonej na potrzeby krajów „starej Unii”, tj. Europejskiego 
Wskaźnika Ichtiologicznego (EFI) (…) 20 października 2006 r. Wykonawcą umowy był Instytut 
Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Wykonawca oprócz metodyki EFI 
przetestował (…) Wskaźnik Integralności Biotycznej (IBI) (…). Wynik analizy odebrany w grudniu 
2006 wskazywał (…), że (…) metodyki nie dadzą się zastosować wprost (…) konieczne będą prace 
nad ich dostosowaniem do warunków polskich, co przesunęło w czasie ich wdrożenie. (…) Analizy 
wykorzystania wskaźnika EFI w pozostałych krajach UE wykazały, że (…) wymaga korekty i dopiero 
w 2009 r. europejski zespół badawczy opracował ją, przedstawiając wskaźnik EFI+. (…) W pierwszej 
fazie ćwiczenia interkalibracyjnego zakończonej decyzją KE 2008/915/EC nie udało się 
zinterkalibrować żadnej metodyki ichtiologicznej, co oznacza, że w tym czasie żadna metodyka 
oceny tego elementu ekologicznego w Unii Europejskiej (…) nie została zaakceptowana formalnie 
przez KE. W 2009 r., gdy wskaźnik EFI+ został opublikowany, GIOŚ złożył do NFOŚiGW wniosek 
(…) na realizację przedsięwzięcia „Badanie ichtiofauny w latach 2009 i 2010 dla potrzeb oceny wód 
z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym (rzeki, jeziora)” jednak otrzymał on 
negatywną ocenę formalną. W 2010 r. GIOŚ złożył kolejny wniosek do NFOŚiGW (…) w tym samym 
roku podpisano z NFOŚiGW umowę 439/2010/Wn-7/MN-BD/D i wszczęto postępowanie 
przetargowe. (…) na przetarg nie wpłynęła żadna oferta. (…) w takiej sytuacji (…) konieczne były 
negocjacje między GIOŚ i NFOŚiGW w sprawie zmiany harmonogramu realizacji umowy (…). 
W nowym przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę nr 9/2011/F 13 maja 2011 r. 
W czasie wykonywania zadania na podstawie umowy 9/2011/F (…) trwała druga faza ćwiczenia 
interkalibracyjnego, w którym Polska należała do grupy geograficznej Lowland-Midland. Do czasu jej 
zakończenia pomyślnie zinterkalibrowano metodyki z połowy krajów naszej grupy, przy czym nie 
udało się to w przypadku metodyk opartych o wskaźnik EFI/EFI+, w tym polskiej. W związku z tym 
zdecydowano, że opracowywany w tej pracy badawczej wskaźnik nie zostanie wdrożony do 
rutynowego monitoringu, lecz konieczna będzie kolejna praca badawcza. (…) na początku 2013 r. 
złożono do NFOŚIGW wniosek o finansowanie kolejnej pracy finalizującej badania i mającej na celu 
ostateczne zinterkalibrowanie i wdrożenie metodyki ichtiologicznej dla rzek. Ze względu na 
procedury rozpatrywania wniosków przez NFOŚiGW, odpowiednio umowę z nim nr 859/2013/Wn-
50/MN-PO/D podpisano (…) w grudniu 2013 r., a więc praca mogła zostać zlecona od roku 2014. 
Umowę 25/2014/F podpisano z wykonawcą 28 lipca 2014 r. i wtedy rozpoczęła się ostatnia faza prac 
badawczo-wdrożeniowych. Zakończyła się ona 30 września 2016 r., a jej skutkiem jest opracowanie 
metodyki, która przeszła pozytywną interkalibrację, co znajdzie swoje potwierdzenie w decyzji KE 
spodziewanej wiosną 2017 r. (…) w wojewódzkich programach monitoringu środowiska na lata 2016-
2020 do monitoringu diagnostycznego zaplanowano stanowisko ichtiologiczne. (…) w razie 
pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu każda jcwp, w której zaplanowano monitoring diagnostyczny 
zostanie oceniona również pod kątem ichtiofauny. (…) Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 
i prawem krajowym nie ma obowiązku monitorowania wszystkich elementów oceny corocznie. 
Badania ichtiofauny odbywają się raz na 3 lata. W roku 2013 i 2016 prace badawcze zlecone przez 
GIOŚ związane z monitoringiem ryb miały charakter studyjny w zakresie finalizacji prac nad 
opracowaniem ostatecznej wersji metody badań terenowych oraz oceny stanu ekologicznego.”. 

(dowód: akta kontroli str. 214, 340-348) 

W latach 2011–2015 nie przeprowadzono monitoringu ichtiofauny w 181 spośród 494 JCWP 
objętych monitoringiem diagnostycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 7-10, 1537) 

Dyrektor DMiIŚ wyjaśniła m.in., że: „badanie ichtiofauny w cyklu planistycznym 20102015 miało 
charakter pracy naukowo-badawczej, której wyniki dodatkowo były wykorzystane jako element 
monitoringu jakości wód. W związku z tym, mimo że przewidywane częstotliwości monitorowania 
ichtiofauny wprowadzono już do rozporządzenia MŚ z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w wydanym 
w podobnym czasie (9 listopada 2011 r.) rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych 
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części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
ichtiofauna była wciąż przedstawiona jako niepodlegająca klasyfikacji. Wynikało to stąd, że metodyka 
była wciąż opracowywana. Sieć i częstotliwość badań ichtiofauny została więc przystosowana do 
wykalibrowania metodyki monitoringu i ustanowienia typologii ichtiologicznej cieków.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1525-1527) 

W latach 2013–2015 wojewódzcy inspektorzy przeprowadzili obserwacje w zakresie elementów 
hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu / potencjału ekologicznego 1.842 JCWP. Zastępca 
Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła, że zgodnie z metodyką prowadzenia obserwacji elementów 
hydromorfologicznych, GIOŚ otrzymuje w wersji elektronicznej comiesięczne Biuletyny Państwowej 
Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, które przekazuje do wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska. Biuletyny te zawierają dane sezonowe. Aktualne dane o stanie wód pozyskiwane są 
z serwisu http://www.pogodynka.pl/polska.podset. Ponadto z uwagi na to, że monitoring 
hydrologiczny prowadzony przez Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną nie obejmuje 
wszystkich JCWP, wioś analizują dane hydrologiczne z punktów wodowskazowych o reżymie 
hydrologicznym najbardziej zbliżonym do monitorowanej JCWP. Informacje te są weryfikowane 
podczas obserwacji terenowych w trakcie monitoringu elementów biologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 542-542a, 897-923) 

W GIOŚ, w 2014 r., rozpoczęto działania w celu wdrożenia dyrektywy 2013/39/UE polegające przede 
wszystkim na zapewnieniu finansowania  zadań związanych z koniecznością prowadzenia badań 
monitoringowych substancji priorytetowych, w tym na zakup niezbędnego sprzętu laboratoryjnego 
i zwiększenia zatrudnienia w GIOŚ i wioś. W ramach realizacji zadania Wdrażanie wymagań 
znowelizowanej dyrektywy 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie 
polityki wodnej, ujętego w WPPMŚ na lata 2013–2015, na zamówienie Głównego Inspektora 
opracowano: koncepcję wdrażania monitoringu wybranych substancji priorytetowych w biocie według 
wymagań35. Ponadto przeprowadzono cztery szkolenia dotyczące biegłości laboratoriów 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska36 oraz realizowano zadanie Wykonanie badań 
substancji priorytetowych określonych listą obserwacyjną według wymagań dyrektywy 2013/39/UE37, 

w latach 20152017.  

Z ankiet wypełnionych w 2013 r. przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wynikało, że 
nie wszystkie inspektoraty były przygotowane do oznaczania substancji priorytetowych38.  

 (dowód: akta kontroli str. 46-54, 308-339, 1147-1235) 

Zastępca Dyrektora DMIiŚ wyjaśniła m.in., że „część z wymienionych substancji wykazanych jako 
braki (chloroalkany C10-C13; chlorfenwinfos; chlorpiryfos; DEHP; nonylofenol; związki tributylocyny; 
trifluralina) były oznaczane w zamówieniu centralnym prowadzonym przez GIOŚ w latach 2011-
2012. Brak przygotowania niektórych wioś do analiz pozostałych (…) substancji priorytetowych 
(benzen; bromowane difenyloetery; ołów; pentachlorobenzen; WWA) wynikało z braków 
aparaturowych lub niesprawności mocno wyeksploatowanej aparatury laboratoryjnej, braku 
wdrożonych technik laboratoryjnych oraz braków kadrowych i finansowych. Ankiety przeprowadzone 
w 2013 i 2014 roku dotyczyły gotowości laboratoriów wioś do wykonania oznaczeń substancji 
priorytetowych, co w praktyce nie oznaczało braku wyników badań.”. 

(dowód: akta kontroli str. 445-457, 507) 

Zastępca Dyrektora DMiIŚ wyjaśniła, że z celu zapewnienia badań wszystkich substancji 
priorytetowych, w latach 2013–2016 w GIOŚ zorganizowano badania biegłości dla wioś, w tym 
szkolenia metodyczne, zaplanowano zakup aparatury badawczo-pomiarowej dla laboratoriów 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, a w okresie od grudnia 2013 r. do końca 2014 r. 
w GIOŚ wykonano kilka analiz zadań wdrożeniowych w perspektywie 10 lat, łącznie z kosztami ich 

                                                      
35  Wykonawca: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy.  
36  Wykonawca: Osoby fizyczne. 
37  Wykonawca: Ośrodek Badania i Kontroli Środowiska w Katowicach. 
38  Dotyczyło to badań: benzenu przez WIOŚ w Olsztynie, b.difenyloeterów przez WIOŚ w:Katowicach, Kielcach, Lublinie i Zielnej Górze; 

chloroalkanów przez WIOŚ w Kielcach i Rzeszowie; chlorwenwinfosu przez WIOŚ w Kielcach chlorpiryfosu przez WIOŚ w Kielcach 
DEHP przez WIOŚ w Kielcach; ołowiu przez WIOŚ w Szczecinie; nonylofenoli przez WIOŚ w Kielcach; oktylofenoli przez WIOŚ 
w Kielcach; pentachlorofenolu przez WIOŚ w Kielcach; WWA przez WIOŚ w Krakowie, Rzeszowie i Szczecinie; związków tributolycyny 
przez WIOŚ w Katowicach, Kielcach, Lublinie i Zielnej Górze; trifuraliny przez WIOŚ w Kielcach.  
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realizacji. Wskazała także, iż w 2015 r. „rozpoczęto prace nad koncepcją rozwiązań organizacyjno-
finansowych dotyczących wdrożenia wymagań dyrektywy 2013/39/UE w zakresie właściwości 
Inspekcji Ochrony Środowiska z uwzględnieniem wykonywania przez 4 wybrane laboratoria WIOŚ 
oznaczania nowych substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych. Koncepcja zakładała 
wybranie i doposażenie 4 laboratoriów wioś, które będą wykonywały badania monitoringowe dla 
wszystkich nowych substancji priorytetowych w obrębie województwa i województw sąsiadujących.”. 
W efekcie tych działań Główny Inspektor decyzją nr 34/2015 wyznaczył cztery wioś, które będą 
dokonywały analiz nowych substancji priorytetowych od 2019 r. Analizom poddawane będą próbki 
pobrane przez wszystkie wioś. 

(dowód: akta kontroli str. 452-457, 486-487)  

W 2014 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska zgłosił zastrzeżenia do działalności 
Głównego Inspektora związane m.in. z niewykonywaniem monitoringu jednolitych części wód 
zgodnie z wymogami UE. W odpowiedzi Główny Inspektor poinformował m.in., że w 2013 r. 
monitoring wód prowadzony był zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Środowiska Programem 
PMŚ oraz, że ocena stanu ekologicznego za lata 2010–2012 była zgodna z wymaganiami UE, 
oczekiwaniami KZGW i była wystarczająca. Główny Inspektor wskazał także, iż wykonana ocena 
stanu chemicznego wód powierzchniowych w roku 2013 była obarczona mniejszą wiarygodnością ze 
względu na odnotowany, w przypadku kilku wioś, brak pełnego pokrycia w wynikach pomiarów, co 
wynikało z przyczyn finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 1425-1455) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Wniosek GIOŚ o dofinansowanie przedsięwzięcia „Badania ichtiofauny w latach 2009–2010 dla 
potrzeb oceny stanu ekologicznego wód z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym 
(rzeki, jeziora)” został złożony w NFOŚiGW po wyznaczonym terminie, tj. w dniu 1 października 
2009 r., pomimo iż termin na jego złożenie upłynął w dniu 30 września 2009 r., co  skutkowało 
wyłączeniem go przez Zarząd NFOŚiGW z dalszego postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 214, 340-348, 634, 1052-1055 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że: „wniosek został zarejestrowany w systemie 
informatycznym NFOŚiGW w dniu 1 października 2009 r., tj. dzień po wyznaczonym terminie 
złożenia wniosku. Z uwagi na fakt, iż osoba prowadząca tę sprawę już nie pracuje w GIOŚ i nie 
pracuje koordynator wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu wód oraz kierownik komórki 
sprawujący nad nim wówczas bezpośredni nadzór, nie jest możliwe podanie faktycznych przyczyn 
złożenia wniosku dzień po wyznaczonym terminie.”. 

(dowód: akta kontroli str. 628-634, 1052-1055) 

Złożenie wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW omawianego przedsięwzięcia po upływie 
terminu do jego złożenia, było działaniem nierzetelnym.  

2. W Informacjach o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2013 r. i w 2015 r. podano 
błędne dane w zakresie liczby punktów pomiarowo-kontrolnych, w których dokonano poboru prób na 
potrzeby monitoringu wód w rzekach.  

Wskazano w nich, iż w 2013 r. w wioś pobrano próby w 927 pp-k w sieci monitoringu jakości wód 
w rzekach, a w 2015 r. – w  1.115 pp-k. W toku kontroli NIK ustalono, że w 2013 r. wojewódzcy 
inspektorzy ochrony środowiska zaplanowali i wykonali pomiary w 971 pp-k, a na rok 2015 
zaplanowane zostało wykonanie pomiarów w 1.034 punktach, natomiast pomiary wykonano w 1.122 
punktach. 

(dowód: akta kontroli str.  964-985) 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił, że suma pp-k, w których zrealizowano badania monitoringu 
jakości wód w rzekach, podana w Informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska za rok 
2013 i 2015 zawiera błąd. Poprawne liczby pp-k są zgodne z obliczeniami dokonanymi w trakcie 
kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 1125-1126) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W ocenie NIK, prezentacja w Informacjach o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska 
niezgodnych ze stanem faktycznym danych o liczbie pp-k, w których przeprowadzono pomiary, była 
postępowaniem nierzetelnym. 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność 
kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie. 

4. Dokonywanie ocen stanu wód rzek 

W 2013 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: IMiGW), 
w ramach umowy nr 5/2012/F z dnia 27 kwietnia 2012 r. zawartej z GIOŚ, opracował metodykę 
przeniesienia wyników oceny z monitorowanych na niemonitorowane JCWP. W sprawozdaniu 
z realizacji tego zadania wskazano m.in., że w przyjętej metodyce JCWP nieopomiarowane 
porównywane są do JCWP opomiarowanych, na podstawie zidentyfikowanych cech określających 
stopień podobieństwa. Im większa jest zgodność ustalonych cech, tym lepszy jest stopień 
dopasowania wyniku oceny.  

W efekcie zrealizowanych prac wykonana została ocena stanu dla 4.589 JCWP, w tym z oceną 
dobrą dla 1.006 JCWP (21,9%) i oceną złą dla 3.583 JCWP (78,1%). Liczba części wód 
spełniających wymagania dla obszarów chronionych wyniosła 653, a niespełniających 1.133 JCWP. 
Klasyfikacja stanu ekologicznego 2.951 JCWP, wykazała stan bardzo dobry i dobry 905 JCWP 
(30,7%) oraz umiarkowany, słaby i zły dla 2.046 JCWP (69,3%). Klasyfikacja potencjału 
ekologicznego 1.642 JCWP wykazała stan dobry i powyżej dobrego dla 504 JCWP (30,7%), 
a umiarkowany, słaby i zły dla 1.138 JCWP (69,3%). Ocena stanu chemicznego 4.587 JCWP 
wykazała stan dobry dla 3.138 JCWP (68,4%) i poniżej stanu dobrego (PSD) 1.449 JCWP (31,6%). 
Ww. ocena stanu niemonitorowanych JCWP została przekazana wioś w październiku 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 11-12) 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że: „(…) wykonanie oceny stanu wód 
niemonitorowanych nie jest obowiązkiem prawnym wioś, w związku z czym nie został zaplanowany 
w WPMŚ poszczególnych wioś. Zgodnie z art.155a ust. 6a ustawy Prawo wodne, wioś dokonuje 
oceny stanu jcwp na podstawie wyników badań, nie zaś na podstawie modeli matematycznych, 
ekstrapolacji lub innych metod pośrednich. Ocenę jcwp niemonitorowanych zaplanował i wykonał 
GIOŚ zgodnie z PPMŚ 2013-2015. Z tego względu GIOŚ przekazał wioś ocenę jcwp 
niemonitorowanych oraz sposób jej wykonania (przyporządkowanie jcwp monitorowanych 
i niemonitorowanych o największym stopniu podobieństwa) jedynie w zakresie wykorzystania samej 
oceny, nie zaś wykonania przez wioś samodzielnych ocen ekstrapolowanych.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1528-1532) 

W GIOŚ, w badanym okresie, dokonywano corocznej weryfikacji ocen stanu wód dokonywanych 
przez wioś oraz scalano wyniki oceny dla obszarów dorzeczy. Fakt weryfikacji wyników przez GIOŚ 
był odnotowywany w zbiorczym zestawieniu w kolumnie „uwagi GIOŚ”. Ponadto w 2013 r. zostały 
opracowane i przekazane do wioś Wytyczne dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska 
w sprawie: wykonania weryfikacji ocen jednolitych części wód powierzchniowych (rzek, zbiorników 
zaporowych, wód przejściowych i przybrzeżnych) za lata 2010 i 2011, sporządzenia oceny dla JCWP 
ww. kategorii za rok 2012. Weryfikacja ocen stanu wód była wykonywana przez IMiGW, który 
sporządzał zbiorcze zestawienia ocen. 

(dowód: akta kontroli str. 7-12, 215-266) 

W 2013 r. sporządzone zbiorcze zestawienie oceny stanu ekologicznego (lub potencjału 
ekologicznego) oraz stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych objętych monitoringiem 

w latach 20102012 oraz ocenę JCWP rzek położonych na obszarach chronionych. W tym okresie 
badaniami monitoringowymi objęto 1.816 JCWP oraz dodatkowo 46 zbiorników zaporowych. Stan 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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ekologiczny sklasyfikowano w 912 JCWP, z których: 27 (3,0%) osiągnęło stan bardzo dobry, 252 
(27,7%) stan dobry, 439 (48,1%) stan umiarkowany, 148 (16,2%) stan słaby, 46 (5,0%) stan zły. 
Potencjał ekologiczny sklasyfikowano w 863 JCWP, z których: w 267 (31,0%) był dobry lub lepszy od 
dobrego, w 386 (44,7%) umiarkowany, w 170 (19,7%) słaby, w 40 (4,6%) zły. Stan chemiczny 
badany był badany w 669 JCWP, w 442 (66,1%) stwierdzono stan dobry, a w 227 (33,9%) stan zły. 
Oceny stanu dokonano w przypadku 1.430 JCWP, z czego w 151 (10,6%) stwierdzono stan dobry, 
a w 1.279 (89,4%) stan zły. 

Ponadto wykonano ocenę stanu JCWP rzek położonych na obszarach chronionych. Ustalono, że 
spośród ocenianych 1.678 JCWP wymagania spełniało 654 (39,0%), natomiast 1.024 (61,0%) nie 
spełniało wymagań dla obszarów chronionych, w tym ze względu na: 

 wody przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia – oceniono 115 JCWP rzek, z których 89 (77,4%) spełniało wymagania, natomiast 
26 (22,6%) JCWP nie spełniało wymagań; 

 wody zlokalizowane na obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub 
gatunków – oceniono 128 JCWP, z których 75 (58,5%) spełniało wymagania, a 53 (41,5%) nie 
spełniało wymagań; 

 wody zlokalizowane na obszarach chronionych, będących jednolitymi częściami wód 
przeznaczonymi do celów rekreacyjnych – oceniono 86 JCWP, z których 26 (30,2%) spełniało 
wymagania, a 60 (69,8%) wymagań nie spełniało; 

 wody zlokalizowane na obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – oceniono 1.661 JCWP, z których 
687 (41,4%) spełniało wymagania, 974 (58,6%) wymagań nie spełniało; 

 wody zlokalizowane na obszarach chronionych narażonych na zanieczyszczenia związkami 
azotu ze źródeł rolniczych – oceniono 101 JCWP, z których 11 (10,9%) spełniało wymagania, 90 
(89,1%) wymagań nie spełniało. 

(dowód: akta kontroli str. 7-12) 

Po zakończeniu realizacji WPPMŚ na lata 20132015 nie wykonano ocen dla wszystkich JCWP rzek 
z wykorzystaniem procedury przenoszenia wyników ocen stanu wód dla nieopomiarowanych. 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że „częstotliwość wykonywania ocen wszystkich jcwp, 
łącznie z niemonitorowanymi, nie jest określona prawnie i jest dostosowywana do potrzeb organów 
gospodarki wodnej odpowiedzialnych za raportowanie oceny stanu jcwp do Komisji Europejskiej. 
W związku z tym ocena taka jest wykonywana po uprzednim uzgodnieniu takiej potrzeby z prezesem 
KZGW i w praktyce była dotychczas wykonywana tylko na potrzeby opracowywania kolejnych 
planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy. W 2016 r. KZGW nie wyraził potrzeby 
wykonania takiej oceny.”. 

(dowód: akta kontroli str. 890-896) 

W 2016 sporządzono zbiorcze zestawienie oceny stanu ekologicznego (lub potencjału 
ekologicznego) oraz stanu chemicznego JCWP objętych monitoringiem w latach 2010–2015 oraz 
ocenę JCWP rzek położonych na obszarach chronionych. 

W tym okresie badaniami monitoringowymi objęto 1.951 JCWP oraz dodatkowo 45 zbiorników 
zaporowych. Stan ekologiczny sklasyfikowano w 996 JCWP, z których: 14 (1,4%) osiągnęło stan 
bardzo dobry, 228 (22,9%) stan dobry, 523 (52,5%) stan umiarkowany, 185 (18,6%) stan słaby, 46 
(4,6%) stan zły. Potencjał ekologiczny sklasyfikowano w 930 JCWP, z których: w 288 (31,0%) był 
dobry lub lepszy od dobrego, w 402 (43,2%) umiarkowany, w 182 (19,6%) słaby, w 58 (6,2%) zły. 
Stan chemiczny był badany w 868 JCWP, w 602 (69,3%) stwierdzono stan dobry, a w 266 (30,7%) 
stan zły. Oceny stanu dokonano dla 1.630 JCWP, z czego w 178 (10,9%) stwierdzono stan dobry, 
a w 1.452 (89,1%) stan zły. 

Ponadto wykonano ocenę stanu JCWP rzek położonych na obszarach chronionych. Ustalono, 
że spośród ocenianych 1.648 JCWP wymagania spełniało 633 (38,4%), natomiast 1.015 (61,6%) nie 
spełniało wymagań dla obszarów chronionych, w tym: 
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 wody przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia – oceniono 114 JCWP rzek, z których 85 (74,6%) spełniało wymagania, natomiast 
29 (25,4%) nie spełniało wymagań; 

 wody zlokalizowane na obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub 
gatunków – oceniono 64 JCWP, z których 46 (71,9%) spełniało wymagania, a 18 (28,1%) nie 
spełniało wymagań; 

 wody zlokalizowane na obszarach chronionych, będących jednolitymi częściami wód 
przeznaczonymi do celów rekreacyjnych – oceniono 42 JCWP, z których 26 (61,9%) spełniało 
wymagania, a 16 (38,1%) wymagań nie spełniało; 

 wody zlokalizowane na obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – oceniono 1.566 JCWP, z których 
622 (39,7%) spełniało wymagania, 944 (60,3%) wymagań nie spełniało; 

 wody zlokalizowane na obszarach chronionych narażonych na zanieczyszczenia związkami 
azotu ze źródeł rolniczych – oceniono 155 JCWP, z których 24 (15,5%) spełniało wymagania, 
131 (84,5%) wymagań nie spełniało. 

(dowód: akta kontroli str. 7-12) 

W ocenach 23 JCWP39 nie uwzględniono wyników badań ichtiofauny. 

(dowód: akta kontroli str. 892-893)  

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że „wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska 
przed wykonaniem oceny analizują wiarygodność uzyskanych pomiarów. Jedną z przesłanek do 
takiej analizy jest występowanie znacznych różnic pomiędzy wskaźnikami. W przypadku oceny 
rybnej dodatkowe przesłanki do odrzucenia jej wyniku zawarte w metodyce to mała liczebność lub 
małe zróżnicowanie gatunkowe połowu. Do czasu zakończenia interkalibracji metodyki rybnej była 
ona traktowana jako stosunkowo mało wiarygodna. Analiza wiarygodności była wykonywana zgodnie 
z procedurą opisaną w Załączniku 7, Część B., VI Działanie 1. lub w Załączniku 8, Część B1., VIII 
Działanie 1/Część B2., XIII Działanie 1 do rozporządzenia ministra środowiska z dnia 
22 października w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014, poz. 1482).”. 

(dowód: akta kontroli str. 890-896) 

W przypadku 12 JCWP40, gdzie WIOŚ nie wykonywali żadnych badań monitoringowych w latach 
2011–2015, przeprowadzono badania ichtiofauny. 

(dowód: akta kontroli str. 894)  

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że.: „badania ichtiofauny wykonywane w latach  
2011-2015 służyły nie tylko do klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego, ale również do 
wykalibrowania metodyki i ustanowienia typologii ichtiologicznej cieków. Zgodnie z praktyką naukową 
i wymogami ćwiczenia interkalibracyjnego do tworzenia takiej typologii i metodyki potrzebny jest 
pełny przegląd typów abiotycznych oraz stanowisk o cały zakresie presji antropogenicznych. Z tego 
względu ich wykonawcy wytypowali do badań także jcwp, w których nie planowano monitoringu 
diagnostycznego ani operacyjnego, a które uzupełniły wymagany zestaw stanowisk.”. 

(dowód: akta kontroli str. 890, 895-896) 

Zgodnie z Wytycznymi dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w sprawie: wykonania 
weryfikacji oceny jednolitych części wód powierzchniowych (rzek, zbiorników zaporowych, wód 
przejściowych i przybrzeżnych) za lata 2010 i 2011; sporządzenia oceny dla jcw ww. kategorii za rok 
2012 r., ocen JCWP dokonywano z zastosowaniem tzw. „zasady dziedziczenia” oceny, tj. 

                                                      
39  PLRW2000048699; PLRW20002247729; PLRW200023477289; PLRW200019298499; PLRW20001729829 ; PLRW2000172994; 

PLRW2000174776; PLRW200020472191; PLRW200018292329; PLRW200017476749; PLRW2000224749; PLRW200025476119; 
PLRW20001847419; PLRW20001856139; PLRW2000172819; PLRW200017265449; PLRW2000252628939;  
PLRW2000182654172; PLRW2000205631; PLRW6000171748729; PLRW60001917349; PLRW20006254269; PLRW20006254189. 

40  PLRW6000251888893; PLRW600025189629; PLRW200019261299; PLRW200017262569; PLRW200017262729; 
PLRW20001726296929; PLRW200017264829; PLRW8000186829; PLRW8000186849; PLRW80001864569; PLRW200012213229; 
PLRW20006254133. 
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przeniesienia wyników oceny elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych 
oraz chemicznych na kolejny rok w przypadku, gdy nie były one objęte monitoringiem. Powyższe 
wytyczne obowiązywały również przy sporządzaniu ocen za lata 2013, 2014, 2015. 

(dowód: akta kontroli str. 215-266) 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że.: „nie istnieje podstawa prawna definiująca „zasadę 
dziedziczenia”. Stosowanie tej zasady wynika z częstotliwości realizacji poszczególnych rodzajów 
monitoringu, narzuconych przez Ramową Dyrektywę Wodną. Ocenę stanu jcwp, w zależności od 
programu monitoringu wykonuje się co 6 lub co 3 lata. Oznacza to, że przez ten okres ocena 
uznawana jest za wystarczająco wiarygodną aby uważać ją za obowiązującą, Z tego względu 
jednolitej części wód można przypisać daną ocenę o ile jej ważność mieści się w zakresie zgodnym 
z częstotliwością realizacji danego programu monitoringu. (…) Stosowanie „zasady dziedziczenia” 
niej jest sprzeczne z zapisami RDW oraz rozporządzeniami MŚ w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, obowiązującymi 
w latach 2013-2016. Z tego względu zasada ta nie wymaga umocowania w postaci podstawy 
prawnej. Ułatwia za to zrozumienie i prawidłowe stosowanie się do podanych w RDW częstotliwości 
programów monitoringu. Stosowanie tej zasady umożliwia również coroczne publikowanie ocen 
wszystkich jcwp posiadających aktualną ocenę bez zawężania jedynie do jcwp przebadanych w roku 
poprzednim.”. 

(dowód: akta kontroli str. 340-348) 

W 2016 r. została sporządzona ocena stopnia eutrofizacji wód rzecznych we wszystkich wioś dla 
JCWP badanych w latach 2013–2015. Badaniami w tym zakresie objęto 1.617 JCWP rzek, 
a eutrofizacji nie stwierdzono w 601 jednolitych częściach wód.  

W poszczególnych województwach liczba JCWP rzek, w których nie stwierdzono eutrofizacji 
wynosiła: dolnośląskie 66 (z tego w 15 ze względu na brak badań biologicznych nie można były 
przeprowadzić pełnej oceny eutrofizacji) na 146 badanych; kujawsko-pomorskie 17 na 84 badanych; 
lubelskie 35 na 142 badane; lubuskie 33 na 76 badanych; łódzkie 50 na 103 badane; małopolskie 41 
na 93 badane; mazowieckie 19 na 130 badanych; opolskie 26 na 62 badane; podkarpackie 37 na 88 
badanych; podlaskie 29 na 78 badane; pomorskie 63 na 117 badanych; śląskie 53 na 160 badane; 
świętokrzyskie 20 na 49 badanych; warmińsko-mazurskie 26 na 60 badanych; wielkopolskie 16 na 
128 badanych; zachodniopomorskie 61 na 100 badanych.  

 (dowód: akta kontroli str. 1108-1124) 

Główny Inspektor w kontrolowanym okresie, zgodnie z wymaganiami WPPMŚ, przekazywał: 

  Europejskiej Agencji Środowiska – raporty Water Information System for Europe – State of 
Environment;  

 Głównemu Urzędowi Statystycznemu – zagregowane wyniki pomiarów jakości wód rzecznych 
dla potrzeb Programu badań statystycznych statystyki publicznej; 

 Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – wyniki pomiarów i oceny stanu 
ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) i chemicznego w układzie dorzeczy oraz 
zestawienie wyników punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych. 

(dowód: akta kontroli str. 512-518, 520-526, 1533) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Stosowana przez organy IOŚ „zasada dziedziczenia” powodowała w praktyce dokonywanie 
klasyfikacji poszczególnych elementów (np. biologicznych i fizykochemicznych) oraz klasyfikacji 
stanu JCWP (stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego) w oparciu 
o wyniki klasyfikacji poszczególnych wskaźników jakości, wykonane na podstawie badań 
przeprowadzonych w różnych latach kalendarzowych. Takie postępowanie stwarzało ryzyko 
nieuwzględnienia w wynikach klasyfikacji poszczególnych elementów i stanów JCWP możliwej 
zmienności w czasie wartości poszczególnych wskaźników i wzajemnych relacji pomiędzy tymi 
wskaźnikami, oraz dokonywanie klasyfikacji omawianych elementów i stanów JCWP na podstawie 
badań wykonanych po upływie nawet kilku lat od roku, w którym były zakończone badania, co 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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pozostawało w sprzeczności z §8 i §9 rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych41. 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że.: „Stosowanie „zasady dziedziczenia” nie stoi 
w sprzeczności z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. 
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości. W paragrafie 8. rozporządzenie określa, iż klasyfikacja wskaźników 
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych musi być przeprowadzona najpóźniej do 
końca roku następującego po roku realizacji badań. „Zasada dziedziczenia” nie przewiduje 
wykonywania klasyfikacji poszczególnych wskaźników dla których dane pomiarowe otrzymano 
wcześniej niż rok przed klasyfikacją wskaźników. Tej dokonuje się wyłącznie na podstawie danych 
pozyskanych rok wcześniej. „Dziedziczeniu” podlega wykonana klasyfikacja, nie zaś cząstkowe dane 
pomiarowe. Ponowna klasyfikacja wskaźnika z przypisaną już klasą może nastąpić dopiero po 
uzyskaniu w roku poprzednim wyników z pełnej serii pomiarowej. Klasyfikacja stanu/potencjału 
ekologicznego również może odbyć się jeżeli w roku poprzedzającym ocenę uzyskano nowe dane 
pomiarowe dla któregoś/którychś z wskaźników. Jeżeli dla żadnego z już sklasyfikowanych 
wskaźników nie uzyskano nowych danych pomiarowych umożliwiających ponowną ich klasyfikację, 
nie dokonuje się klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego. „Zasada dziedziczenia” umożliwia 
jedynie przypisanie klasyfikacji stanu/potencjału danej jcwp kolejnym latom o ile jest to zgodne 
z częstotliwością wykonywania danych programów monitoringu umożliwiających taką ocenę. 
Podsumowując „zasada dziedziczenia” jest zgodna z zapisami ww. rozporządzenia i umożliwia 
wykorzystanie efektów nakładu pracy i publicznych środków finansowych zarówno do oceny stanu 
jcwp w 6-letnich cyklach gospodarowania wodami, jak i zestawień rocznych udostępnianych opinii 
publicznej, organom rządowym i samorządowym. 

Odnośnie wykorzystania do oceny stanu wyników badań biologicznych i fizykochemicznych nie 
wykonywanych w tym samym roku: Zgodnie z przewodnikiem do monitoringu Wspólnej Strategii 
Wdrażania RDW (Guidance document no. 7. Monitoring under the Water Framework Directive, 
Luksemburg, 2003), będącym podstawowym dokumentem zalecanym przez Komisję Europejską do 
interpretacji Ramowej Dyrektywy Wodnej, różne elementy jakości wód powierzchniowych mają różną 
zmienność. Zmienność ta determinuje zmienność w częstotliwości monitorowania tych elementów, 
którą każdy kraj członkowski może dostosować do rzeczywistych potrzeb. Zgodnie z tym 
przewodnikiem nie ma konieczności monitorowania wszystkich elementów w tym samym roku. Mogą 
one być monitorowane w różnych latach, z zastrzeżeniem, że wszystkie elementy są monitorowane 
w monitoringu diagnostycznym co najmniej przez jeden rok w trakcie Planu Gospodarowania 
Wodami na Obszarze Dorzecza. Powyższa zasada jest logiczną konsekwencją różnic 
w minimalnych częstotliwościach monitorowania poszczególnych elementów jakości 
przedstawionych w Załączniku V do RDW.  

Co do ewentualnej rozbieżności między częstotliwością monitoringu ustaloną w pkt 1.3.4 załącznika 
V do RDW a okresem ważności oceny, to należy zaznaczyć, że są to odrębne kwestie. RDW nie 
zawiera wprost wymagań co do częstotliwości oceny stanu jcwp. Zawiera jedynie wymóg, aby ocena 
taka znalazła się w Planach Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza, które są 
aktualizowane co sześć lat (art. 13, ust. 7 RDW). W związku z tym kraje członkowskie ustalają 
częstotliwość oceny stanu jcwp w zależności od własnych potrzeb. 

Należy zaznaczyć, że w przywołanym wyżej punkcie RDW zaleca minimalną częstotliwość 
monitoringu, zawiera jednak zastrzeżenia, że przyjęta w danym kraju członkowskim częstotliwość 
może być inna, także mniejsza, jeżeli uzasadniają to względy metodyczne. Elementy biologiczne 
i hydromorfologiczne w monitoringu diagnostycznym według RDW muszą być badane przynajmniej 
raz w cyklu gospodarowania wodami, natomiast częstotliwości monitorowania tych elementów 
przedstawione tabelarycznie dotyczą monitoringu operacyjnego. W związku z czym Inspekcja 
Ochrony Środowiska przyjęła zasadę, że ważność oceny wynosi odpowiednio sześć lub trzy lata. 
Zapisy RDW w tym zakresie zostały transponowane w rozporządzeniach do ustawy Prawo wodne, 
a Komisja Europejska nie zarzuca ich nieprawidłowej transpozycji.”. 

                                                      
41  Za 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545), uchylonym z dniem 14 listopada 2014 r., 

a za lata 2014–2015 r. zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482), uchylonym z dniem 
20 sierpnia 2016 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 340-348) 

Zdaniem NIK, dla zapewnienia maksymalnego poziomu wiarygodności dokonywanych klasyfikacji 
i ocen JCWP, wszystkie wskaźniki przewidziane do badania w ramach danego rodzaju monitoringu 
powinny być badane możliwie w tym samym czasie, co zapewnia w sposób optymalny 
uwzględnienie wzajemnych relacji pomiędzy tymi wskaźnikami.  

W ocenie NIK, stosowanie w praktyce „zasady dziedziczenia” poprzez wykorzystywanie klasyfikacji 
poszczególnych wskaźników, wykonanych w różnych latach, do klasyfikacji poszczególnych 
elementów (np. biologicznych i fizykochemicznych) oraz klasyfikacji stanu JCWP (stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego) mogło mieć  wpływ na zmniejszenie 
poziomu wiarygodności wyników dokonanych klasyfikacji poszczególnych elementów 
fizykochemicznych i biologicznych oraz stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego JCWP. Ponadto takie postępowanie było  niezgodne z przepisami rozporządzeń 
Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. 

2. W prezentacji wyników monitoringu rzek dla obszarów chronionych wykazano łącznie obszary 
chronione przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym 
i obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, pomimo, iż obszary chronione 
przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym nie zostały 
wyznaczone z uwagi na niewskazanie takich gatunków w Polsce.  

(dowód: akta kontroli str. 7-10) 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że.: „to prawda, iż obszary chronione przeznaczone 
do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym nie zostały dotychczas w Polsce 
wyznaczone. Nie określono również dodatkowych wymagań ze względu na występowanie takich 
gatunków. Z tego względu nie prowadzi się monitoringu obszarów chronionych pod kątem tych 
gatunków. Przewidziano jednak miejsce tego monitoringu w formularzach do wpisywania wyników 
realizacji programów monitoringu obszarów chronionych. Kolumnę dedykowaną nieprowadzonemu 
monitoringowi obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 
gospodarczym umieszczono obok kolumny przeznaczonej ocenie spełnienia przez jcwp celów 
środowiskowych związanych z obszarami ochrony siedlisk i gatunków (program MDna i Mona). Przy 
agregacji wyników oceny z poszczególnych wioś do zestawienia krajowego omyłkowo połączono 
obie kolumny łącząc też ich nagłówki. Ocena wpisana w tę kolumnę dotyczy spełnienia przez jcwp 
wymagań ze względu na obszary ochrony siedlisk i gatunków dla których utrzymanie lub poprawa 
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1339-1408) 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było nierzetelne. Opisany wyżej sposób prezentacji wyników 
oceny w omawianym zakresie nie odpowiadał stanowi faktycznemu i mógł wprowadzać w błąd 
odbiorców tych informacji.  

NIK zwraca uwagę, iż w zestawieniu tabelarycznym danych do klasyfikacji stanu ekologicznego 
i chemicznego rzek w JCWP, objętych monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym – do zbiorczej 
oceny JCWP objętych monitoringiem w latach 2010–2015, dla 10 (spośród 1951 ocenianych) 
JCWP42 nie podano roku wykonania badań hydromorfologicznych. Ponadto dla dwóch JCWP43 
podano nieaktualne oceny hydromorfologii. 

(dowód: akta kontroli str. 7-10) 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że: „dla omawianych jcwp nie wypełniono kolumny 
z rokiem klasyfikacji. Jest to pomyłka pisarska, która zostanie poprawiona. (…) Pozostałe dwie jwcp 
(PLRW6000012599, PLRW60004123229) nie były oceniane i są w tabeli artefaktem, który powinien 
być z niej usunięty. Obie jcwp znalazły się w tabeli w wyniku pomyłki.”.  

                                                      
42  PLRW2000172966929, PLRW200019296899, PLRW20001729295929, PLRW600031216269, PLRW60004123529, 

PLRW600017136929, PLRW6000713819, PLRW6000913839, PLRW600016138872, PLRW600018174529. 
43  PLRW6000012599, PLRW60004123229. 

Uwagi dotyczące 
badanej 
działalności  
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(dowód: akta kontroli str. 351-357) 

 
 
 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

5. Finansowanie zadań związanych z monitoringiem jakości wód rzek 

W kontrolowanym okresie wydatki GIOŚ na zadania związane z monitoringiem rzek wyniosły łącznie 
7.829,0 tys. zł44 (bez kosztów pracy pracowników). Źródłami finansowania były środki NFOŚiGW – 
7.261,0 tys. zł oraz budżet państwa – 568,0 tys. zł. W tym na: 

 koordynację działań wydatkowano 2.564,0 tys. zł45 (2.058,0 tys. zł ze środków NFOŚiGW oraz 
506,0 tys. zł z budżetu państwa);  

 realizację specjalistycznych programów badawczych wydatkowano 2.519,0 tys. zł46 wyłącznie ze 
środków NFOŚiGW,  

 prowadzenie i modernizację krajowych baz danych; przetwarzanie danych monitoringowych 
i wykonywanie ocen stanu poszczególnych elementów środowiska; opracowywanie 
kompleksowych raportów o stanie środowiska; opracowywanie zestawów danych i informacji dla 
potrzeb sprawozdawczości krajowej, wspólnotowej i innej międzynarodowej; tworzenie 
i analizowanie informacji o charakterze przestrzennym (w tym koszty szkoleń z obsługi systemów 
GIS); informowanie społeczeństwa o stanie środowiska za pomocą różnych form przekazu – 
wydatkowano 2.746,0 tys. zł47 (2.684,0 tys. zł ze środków NFOŚiGW oraz 62,0 tys. zł z budżetu 
państwa).  

(dowód: akta kontroli str. 528) 

W 2016 r. posiadane środki nie były wystarczające dla realizacji planowanych w tym okresie działań 
związanych z transpozycją dyrektywy 2013/39/UE (kwota brakujących środków wyniosła 160,0 tys. zł). 
GIOŚ wnioskował o zwiększenie limitu w ramach wynagrodzeń i kosztów bieżących w związku 
z projektem oceny skutków regulacji do nowelizacji rozporządzenia w sprawie formy i sposobu 
realizacji monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych koniecznej dla transpozycji dyrektywy 
2013/39/UE. Zgodnie z roboczymi ustaleniami Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 
2016 r. koszty dodatkowych etatów dla GIOŚ i wioś będą finansowane od 2017 r. z budżetu państwa, 
a koszty bieżące będą finansowane ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

(dowód: akta kontroli str. 529-541) 

Z wyjaśnienia Zastępcy Głównego Inspektora wynikało m.in., że: „corocznie na realizację zadań PMŚ 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska korzysta ze środków NFOŚiGW w kwocie ok. 30 mln zł 
rocznie, co stanowi ok. 95% kosztów realizowanych zadań PMŚ, oraz środków budżetowych w kwocie 
ok. 0,5 mln zł rocznie (bez funduszu płac), co stanowi ok. 5% kosztów realizowanych zadań PMŚ. 
Procedura pozyskiwania środków przez pjb za pośrednictwem rezerwy celowej a następnie ich 
rozliczania jest długotrwała, wieloetapowa i stwarza ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanych celów 
i wartości miernika budżetu zadaniowego. Angażuje wiele komórek i pomimo istotnej poprawy 

w przepływie dokumentów w stosunku do roku 20112012 jest przykładem nadmiernego 

zbiurokratyzowania. Składanie wniosków do NFOŚiGW odbywa się z 2letnim wyprzedzeniem 
w stosunku do rozpoczęcia realizacji zadania. Proces uzyskiwania decyzji o finasowaniu jest 
nieprzewidywalny co do terminu, wraz z nieprzewidywalnością wyników postępowania w sprawie 

                                                      
44  W 2013 r. – 1.417,0 tys. zł; w 2014 r. – 2.089,0 tys. zł; w 2015 r. – 2.783,0 tys. zł; a w 2016 r. – 1.540,0 tys. zł. 
45  I tak:587,0 tys. zł w 2013 r.; 542,0 tys. zł w 2014 r.; 1.015 tys. zł w 2015 r.; 420,0 tys. zł w 2016 r. 

46  W 2013 r. – 565,0 tys. zł; 2014 r. – 650,0 tys. zł; 2015 r. – 724,0 tys. zł; 2016 r. – 580,0 tys. zł. 
47  W 2013 r. – 265,0 tys. zł; 2014 r. – 897,0 tys. zł; 2015 r. – 1.044,0 rys. zł; 2016 r. – 540,0 tys. zł.. 
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zamówień publicznych, może powodować konieczność dokonania weryfikacji harmonogramów 
realizacyjnych przedsięwzięć, korekt decyzji MF w prawie zapewnienia finansowania oraz w sprawie 
uruchomienia rezerwy.”.  

(dowód: akta kontroli str. 1052-1055) 

W listopadzie 2016 r. Główny Inspektor przekazał do Departamentu Zarządzania Środowiskiem 
Ministerstwa Środowiska wykaz zadań państwowego monitoringu środowiska na łączną kwotę 
56.538,8 tys. zł, dla których planowano ubiegać się o dofinansowanie od 2018 r. ze środków 
NFOŚiGW z programu priorytetowego 5.2.1 Wspieranie działalności monitoringu środowiska. 
W grudnia 2016 r. NFOŚiGW poinformował GIOŚ, że kwota środków dostępnych w budżecie 
programu priorytetowego 5.2.1 Wspieranie działalności monitoringu środowiska na lata 2017–2020 na 
zawieranie nowych umów wynosi 2.084,1 tys. zł.  
W związku z powyższym Główny Inspektor w styczniu 2017 r. wystąpił do Ministra Środowiska 
z prośbą o zapewnienie ciągłości finansowania zadań PMŚ od 2018 r. wskazując, iż otrzymana od 
NFOŚiGW informacja oznacza, że od 2018 r. ogromna większość zadań PMŚ, których finansowanie 
kończy się w 2017 r. nie będzie mogła być kontynuowana. Jako takie zadanie wskazano m.in. badanie 
substancji priorytetowych z określoną listą obserwacyjną.  

(dowód: akta kontroli str. 1145-1146) 

Przeprowadzona w toku kontroli analiza realizacji w GIOŚ czterech umów dotyczących zadań 
związanych z monitoringiem wód płynących, tj.: 

 umowy nr 39/2014/F zawartej w dniu 3.11.2014 r. pomiędzy GIOŚ a PENTACOMP SA na 
wykonanie pracy pt. „Przeniesienie danych monitoringu jakości wód do systemu informatycznego 
Ekoinfonet wraz ze wspomaganiem wdrożenia systemu w Inspekcji Ochrony Środowiska”; 

 umow nr 9/2011/F zawartej w dniu 13.05.2011 r. pomiędzy GIOŚ a Instytutem Rybactwa 

Śródlądowego na wykonanie pracy pt.: „Badania ichtiofauny w latach 20102012 dla potrzeb 
oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – 
rzeki”;  

 umowy nr 25/2014/F zawartej w dniu 28.07.2014 r. pomiędzy GIOŚ a Instytutem Rybactwa 

Śródlądowego na wykonanie pracy pt.: „Badania ichtiofauny w latach 20142015 dla potrzeb 
oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – 
rzeki”;  

 umowy nr OPIS.02.01.00-00-002/16-00 zawartej w dniu 18.05.2016 r. pomiędzy NFOŚiGW a GIOŚ 
o dofinansowaniu projektu „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia 
i kontroli jakości pomiarów i ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, 
pomiarowej i informatycznej”,  

nie wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 445-451, 586-627, 635-671, 1063-1107) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym 
zakresie. 

6. Kierowanie działalnością wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie realizacji 
przez nich zadań związanych z monitoringiem jakości wód rzek 

W Ogólnych kierunkach działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 20132015 
(z perspektywą do 2020 r.) oraz w latach 2016–2020 (z perspektywą do 2025 r.) w ramach celu 
Poprawa jakości wód śródlądowych i Morza Bałtyckiego oraz gospodarowania zasobami wodnymi, 
w ramach działań monitoringowych przewidziano przeprowadzenie w latach 2013–2015 pomiarów 
dla potrzeb aktualizacji planów gospodarowania wodami oraz ocenę osiągnięcia dobrego stanu wód, 
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nieprawidłowości 
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rozwijanie systemu zapewnienia jakości pomiarów biologicznych i chemicznych na potrzeby oceny 
stanu wód powierzchniowych. Z kolei na lata 2016–2020 przewidziano: prowadzenie pomiarów dla 
potrzeb aktualizacji planów gospodarowania wodami oraz ocenę osiągnięcia dobrego stanu wód, 
wdrożenie systemu zapewnienia jakości pomiarów biologicznych i chemicznych dla potrzeb oceny 
stanu wód powierzchniowych, w tym rozpoczęcie prac na rzecz ustanowienia Krajowego 
Laboratorium Referencyjnego ds. Wód Powierzchniowych, rozszerzenie dotychczasowego zakresu 
monitoringu wód powierzchniowych o monitoring substancji priorytetowych zgodnie z dyrektywą 
2013/39/WE z dnia 12 sierpnia 2013 r.  

Ponadto w wytycznych do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2013 r., 
2014 r., 2015 r. i w 2016 r. każdorazowo jako zadanie wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska wskazano m.in. prowadzenie badań jakości środowiska i wykonywanie ocen zgodnie 
z wojewódzkimi programami monitoringu środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 63-81, 91-120, 267-296) 

W kontrolowanym okresie obowiązywały, wprowadzone przez GIOŚ, następujące metodyki 
dotyczące elementów biologicznych i hydromorfologicznych: 

 Metodyka badań terenowych makrofitów na potrzeby rutynowego monitoringu wód oraz metoda 
oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód na podstawie makrofitów – opracowana 
w listopadzie 2006 r.; 

 Przewodnik metodyczny do przeprowadzenia oceny stanu ekologicznego i klasyfikacji rzek 
zgodny z wytycznymi przewodnika REFCOND opracowanego w ramach wspólnej strategii 
wdrażania RDW – opracowany w 2009 r.; 

 Wytyczne metodyczne do przeprowadzenia oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód 
rzek i jezior oraz potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części 
wód płynących Polski na podstawie badań fitobentosu – opracowane w maju 2010 r.; 

 Wytyczne metodyczne do przeprowadzania badań fitoplanktonu i oceny stanu rzek na jego 
podstawie – opracowane w listopadzie 2012 r.; 

 Metodyka prowadzenia przeglądów i obserwacji oraz klasyfikacji elementów 
hydromorfologicznych wspierających elementy biologiczne zgodnie z Ramową Dyrektywą 
Wodną, załącznik V – opracowana w 2012 r.; 

 Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrokręgowców bentosowych – 
opracowany w 2013 r.; 

 Metoda obserwacji hydromorfologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód 
płynących zgodnej z normą PN-EN 14614: 2008; 

 Monitoring ichtiofauny w rzekach. Przewodnik metodyczny – opracowany w 2013 r., 
zaktualizowany w 2016 r. w ramach umowy (nr 25/2014/F) na wykonanie pracy pt.: Badania 

ichtiofauny w latach 20142015 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem 
w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki.  

 (dowód: akta kontroli str. 542-542a, 1063-1066) 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracował i przekazał wojewódzkim inspektorom następujące 
wytyczne w zakresie prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych w badanym okresie: 

 Wytyczne do opracowania wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska na 
lata 2013-2015, opracowane w październiku 2012 r.  

 w grudniu 2013 r. – Wytyczne dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w sprawie: 
wykonania weryfikacji oceny jednolitych części wód powierzchniowych (rzek, zbiorników 
zaporowych, wód przejściowych i przybrzeżnych) za lata 2010 i 2011; sporządzenia oceny dla 
jcw ww. kategorii za rok 2012 r.; 

 w lutym 2014 r. – Poradnik do monitoringu wód powierzchniowych. Część I – Wytyczne do 
projektowania sieci i programów monitoringu wód powierzchniowych w wojewódzkich 
inspektoratach ochrony środowiska. Celem Wytycznych było dostarczenie pracownikom 
wydziałów monitoringu wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska ujednoliconych, 
kompleksowych wskazówek do realizacji zadań związanych z planowaniem i prowadzeniem 
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monitoringu wód powierzchniowych przede wszystkim w cyklu gospodarowania wodami 2016–
2020. Docelowo miały się one składać się z dwóch części, z których pierwsza dotyczyła 
opracowywania programów i sieci punktów pomiarowo-kontrolnych oraz zasad realizacji 
monitoringu, zaś druga miała dotyczyć oceny stanu jednolitych części wód;  

 w listopadzie 2016 r. – Wytyczne do planowania monitoringu wód powierzchniowych na 
potrzeby aneksowania wojewódzkich programów monitoringu środowiska na lata 2016–2020. 

(dowód: akta kontroli str. 121-266, 433, 488, 678-722) 

Do dnia zakończenia kontroli w GIOŚ nie opracowano drugiej części Poradnika do monitoringu wód 
powierzchniowych. Dyrektor DMiIŚ wyjaśniła m.in., że: „podstawową rolą Poradnika było 
dostarczenie pracownikom Wydziałów Monitoringu wioś ujednoliconych i kompleksowych 
wskazówek do realizacji zadań związanych z planowaniem i prowadzeniem monitoringu wód 

powierzchniowych, przede wszystkim w cyklu gospodarowania wodami 20162021. (…) Jako 
kontynuację poradnika zaplanowano przygotowanie części dotyczącej oceny stanu jednolitych części 
wód monitorowanych w ramach III cyklu gospodarowania wodami, tj. 2016–2021. Pierwsza taka 
ocena będzie wykonywana dopiero w II kwartale 2017 roku. Projekt II części Poradnika został 
przygotowany w 2014 roku. Jednak w obliczu planowanych zmian w dwóch projektach zmiany 
ustawy Prawo wodne dotyczących sposobu wykonywania oceny stanu wód, procedowanych 
w latach 2014 – 2016 oraz ze względu na brak nowych rozwiązań prawnych, spowodowany 
procedowaniem przez Ministra Środowiska zmian rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych opublikowanych odpowiednio w latach 2014, 2016, uznano za merytorycznie zasadne 
przesunięcie na kwiecień 2017 r. terminu przekazania do wioś zaktualizowanej wersji II części 
wytycznych. (…) Przekazane dn. 15 lutego 2013 r. do wioś „Wytyczne dla wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowiska …” zawierały tabele, w których wioś zapisywał i przesyłał do 
GIOŚ ocenę stanu jcwp. W latach 2014, 2015, 2016 nie wprowadzono zmian do formularzy danych, 
w których wpisywano oceny za lata 2013, 2014 2015. Zmiany wniesione (…) przez publikację 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (…) nie wymagały aktualizacji wytycznych. Corocznie GIOŚ informował wioś 
o konieczności sporządzania oceny stanu jcwp z podaniem jej podstawy prawnej, terminu 
przekazania danych oraz potwierdzeniem podtrzymania dotychczasowych zasad wykonywania 
oceny.”. 

(dowód: akta kontroli str. 316-339) 

Problemy w zakresie monitoringu rzek były omawiane na organizowanych przez Głównego 
Inspektora naradach wojewódzkich inspektorów w 2013 r. i w 2014 r. W ich efekcie ustalono m.in.: 

 dokonanie ponownej weryfikacji możliwości i uwarunkowań pełnego programu monitoringu 

diagnostycznego w zakresie substancji priorytetowych w latach 20162017, z uwzględnieniem 
wymagań i założeń do transpozycji dyrektywy 2013/39/UE; 

 opracowanie projektu sieci i programów pomiarowych monitoringu wód na lata 20162021 
oraz określenie kosztów ich realizacji; 

 powołanie grupy roboczej składającą się z przedstawicieli trzech wioś oraz DMiIŚ w celu 
opracowania zasad szacowania kosztów monitoringu wód – w terminie do dnia 15 stycznia 
2014 r., a następnie udział w analizie i weryfikacji opracowań przez wioś; 

 zobowiązanie Dyrektora DMiIŚ do przedłożenia kierownictwu GIOŚ, do akceptacji, propozycji 
rozwiązań organizacyjno-finansowych dotyczących wykonywania przez wybrane laboratoria 

wioś (po ich doposażeniu w ramach PO IiŚ48 20142020 w wysokosprawne systemy 
chromatograficzne), poboru prób i oznaczania wybranych nowych substancji priorytetowych 
w wodach powierzchniowych w ramach wdrażania dyrektywy 2013/39/UE, w terminie do dnia 
31 stycznia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 13-18, 308-315) 

                                                      
48   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 
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Główny Inspektor corocznie przekazywał wojewódzkim inspektorom Założenia merytoryczne 
i organizacyjne przygotowania Informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Założenia 
te obejmowały informacje dotyczące danych, niezbędnych do przekazania w zakresie badania stanu 
środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 964-965) 

W GIOŚ nie prowadzono działań zmierzających do stymulowania prac badawczych w zakresie 
doskonalenia metodyk i technik poza strukturami Inspekcji Ochrony Środowiska. Zastępca Dyrektora 
DMiIŚ wyjaśniła m.in., iż dziedzina badań w zakresie substancji priorytetowych (…) w ekosystemach 
wodnych jest niezwykle kosztowna a instytuty naukowo-badawcze, z którymi współpracuje GIOŚ 
nierzadko mają laboratoria nieakredytowane i niezaawansowane w technikach oznaczania 
substancji, dla których granice oznaczalności są bardzo niskie. Uwzględniając fakt, iż laboratoria 
wioś posiadają wysoko wyspecjalizowaną kadrę stale budującą swój potencjał wiedzy i umiejętności 
oraz doskonalą, w miarę możliwości, metodyki pomiarowe w ramach posiadanych akredytacji 
dysponując coraz lepszą aparaturą, GIOŚ uznał, że wspieranie właśnie laboratoriów wioś, zarówno 
od strony metodycznej jak i doposażenia w specjalistyczną aparaturę analityczno-pomiarową jest 
najlepszym kierunkiem działań na poziomie kraju stymulujących doskonalenie metodyk i technik 
prowadzenia badań i dokonywania ocen stanu rzek.”. 

(dowód: akta kontroli str. 445-451) 

W latach 20132016 (do dnia 23 listopada) do GIOŚ nie wpłynęły skargi na działalność 
wojewódzkich inspektorów dotyczące zadań związanych z prowadzeniem monitoringu rzek. 
W 2016 r. Główny Inspektor przeprowadził dwie kontrole wojewódzkich inspektorów w zakresie stanu 
realizacji wydawanych zaleceń, wytycznych i ogólnych kierunków związanych z prowadzeniem 
monitoringu rzek. W ich wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 19, 25-45, 55, 91-120, 267-296) 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że: „Główny Inspektor Ochrony Środowiska (…) 
prowadził stały nadzór i kontrolę działalności wioś w zakresie prowadzenia monitoringu rzek. Czynił 
to poprzez sprawdzanie i zatwierdzanie Wojewódzkich Programów Monitoringu Środowiska w części 
dotyczącej planów pomiarowych i programów monitoringu rzek oraz przyjmowanie sprawozdań 
z realizacji tych planów przez wioś. Kontrola następowała również poprzez przyjmowanie, 
gromadzenie i weryfikację danych pomiarowych i ocen stanu jednolitych części wód podziemnych 
(jcpw).”. 

(dowód: akta kontroli str. 82-90) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość. 

W zatwierdzonym w styczniu 2014 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Poradniku do 
monitoringu wód powierzchniowych. Część I – Wytyczne do projektowania sieci i programów 
monitoringu wód powierzchniowych w wojewódzkich programach ochrony środowiska w pkt 2.1.5.4. 
Jednolite części wód powierzchniowych występujące na obszarach wrażliwych na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, wskazano m.in., że: zgodnie 
z zapisami Traktatu Akcesyjnego wody na całym obszarze Polski są wrażliwe na presję komunalną, 
przy czym nie oznacza to, ze każda JCWP na terenie kraju automatycznie zostaje objęta 
monitoringiem operacyjnym, lub monitoringiem o którym mowa w niniejszym punkcie. Jednolite 
części wód powierzchniowych występujące na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołana 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych obejmuje się monitoringiem, o którym 
mowa w niniejszym punkcie, gdy rzeczywiście są odprowadzane do nich ścieki komunalne. Ścieki te 
mogą być odprowadzane bezpośrednio, lub pośrednio poprzez dopływy. Teoretycznie, wszystkie 
JCW do których odprowadzane są ścieki komunalne powinny być niejako z automatu objęte 
monitoringiem obszarów chronionych ze względu na eutrofizację (i monitoringiem operacyjnym). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Z powodów praktycznych wskazane jest zastosowanie podejścia odwrotnego: wszystkie JCW 
zakwalifikowane do monitoringu diagnostycznego i/lub operacyjnego są obejmowane monitoringiem 
obszarów chronionych, o ile odprowadzane są do nich ścieki komunalne.”. 

(dowód: akta kontroli str. 122-213)  

 

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wyjaśnił m.in., że „za obszar wrażliwy na 
eutrofizacje wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych uznawana jest cała powierzchnia 
kraju. Oznacza to, iż nie istnieją wykazy ściśle określające jcwp zagrożone eutrofizacją ze źródeł 
komunalnych, które powinny zostać zbadane w ramach monitoringu obszarów chronionych. Sam fakt 
uznania całego obszaru Polski za wrażliwy na eutrofizację ze źródeł komunalnych nie oznacza 
również, że badaniom monitoringowym muszą zostać poddane wszystkie wody powierzchniowe 
w kraju. Biorąc pod uwagę oba ww. fakty sieć pomiarowa dla monitoringu MOEU zaplanowano 
w sposób umożliwiający uzyskanie reprezentatywnej oceny wpływu komunalnych źródeł biogenów 
na stan wód w kraju. Reprezentatywność wyników uzyskano poprzez zaplanowanie monitoringu 
MOEU w punktach pomiarowo-kontrolnych wykorzystywanych do monitoringu diagnostycznego. 
Liczbę jcwp badanych pod katem eutrofizacji ze źródeł komunalnych rozszerzono również o ppk 
zaplanowane do monitoringu operacyjnego. Dla podniesienia wiarygodności uzyskanych wyników, 
punkty realizacji monitoringu MOEU zawężono tylko do jcwp, do których rzeczywiście odprowadzane 
są ścieki komunalne.”.  

(dowód: akta kontroli str. 674-677)  

W ocenie NIK – mając na uwadze fakt, iż w negocjacjach przedakcesyjnych ustalono, że cały obszar 
Polski będzie uznany za „obszar wrażliwy”, tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu 
i fosforu oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych – wytyczna zawarta w ww. Poradniku, 
ograniczająca planowanie takich badań jedynie do JCWP zakwalifikowanych do monitoringu 
diagnostycznego i/lub operacyjnego, pozostaje w oczywistej sprzeczności z regulacją zawartą w pkt 
17 ppkt 5 oraz w pkt 25, w części V Sposób prowadzenia monitoringu załącznika nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie monitoringu wód. Zdaniem NIK, podstawą do objęcie danej JCWP 
zakresem MOEU powinna być przede wszystkim dokumentacja planistyczna w zakresie identyfikacji 
znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan JCWP, sporządzona 
zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy – Prawo wodne na potrzeby opracowania planów gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza.   

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

7. Kierowanie działalnością wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie realizacji 
przez nich zadań związanych z przeprowadzaniem kontroli podmiotów zarządzających 
oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych oraz podejmowaniem działań 
pokontrolnych 

W Ogólnych kierunkach działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013–2015 (z perspektywą 
do 2020 r.) oraz w latach 2016–2020 (z perspektywą do 2025 r.), w ramach celu Poprawa jakości 
wód śródlądowych i Morza Bałtyckiego oraz gospodarowania zasobami wodnymi przewidziano 
przeprowadzenie w latach 2013–2016: kontroli realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych (dalej: KPOŚK); kontroli komunalnych oczyszczalni ścieków innych niż ujęte 
w KPOŚK; kontroli oczyszczalni ścieków przemysłowych. Na lata 2016–2020 przewidziano kontrole 
oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz komunalnych, w szczególności ujętych w KPOŚK. 
W wytycznych do planowania działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013–2015 r, 
corocznie wśród zadań wojewódzkich inspektoratów zamieszczono zwiększenie liczby kontroli 
z pomiarami jakości ścieków przy wykorzystaniu laboratoriów mobilnych. W wytycznych na lata 
2014–2016 wskazano na prowadzenie kontroli w zakresie wywiązywania się aglomeracji 
priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Komunalnych KPOŚK 2010. Ponadto corocznie w latach 2012–2015 Główny Inspektor przekazywał 
wojewódzkim inspektorom informacje o ogólnopolskich celach i cyklach kontrolnych zakładów 
z wyjazdem w teren, które zostały wprowadzone do Informatycznego Systemu Wspomagania 
Kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 63-81, 91-120, 267-296, 297-307, 349-350) 

Główny Inspektor przekazywał corocznie wojewódzkim inspektorom Założenia merytoryczne 
i organizacyjne przygotowania Informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Założenia 
te obejmowały informacje dotyczące danych niezbędnych do przekazania w zakresie działalności 
kontrolnej wioś. Zgodnie z Informacjami o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska – w 2013 r. 
pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska przeprowadzili 726 kontroli 
oczyszczalni ścieków powyżej 2.000 RLM49, a w 2014 r. kontrolami objęto 1.313 aglomeracji 
priorytetowych50.  

(dowód: akta kontroli str. 964-965) 

Główny Inspektor nie podejmował w badanym okresie działań w celu umożliwienia wojewódzkim 
inspektorom dokonywania, na podstawie wyników własnych pomiarów i analiz, oceny spełniania 

warunków odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wymierzania  w oparciu o wyniki tych 

pomiarów i analiz  administracyjnych kar pieniężnych. 

(dowód: akta kontroli str. 58-62) 

W latach 2010–2011 w GIOŚ zakupiono, za kwotę 6.368,4 tys. zł, 48 mobilnych laboratoriów do 
poboru prób wody i ścieków wyposażonych w automatyczne poborniki prób ścieków na potrzeby 
16 wioś (średnio trzy mobilne laboratoria na każdy wioś). W latach 2013–2015 wojewódzcy 
inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili 947 kontroli z pobraniem próbek średniodobowych 
proporcjonalnych do przepływu, co dawało statystycznie 1,64 kontroli na miesiąc. Przekroczenie 
dopuszczalnych wartości określonych w przepisach albo decyzjach administracyjnych stwierdzono 

w wyniku 147 kontroli51. W jednym przypadku, w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami, 

wydano decyzję wymierzająca administracyjną karę pieniężną za odprowadzanie ścieków 
z oczyszczalni ścieków z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.  

W opinii Dyrektora DIiO, decyzja Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska nie została wydana prawidłowo i będzie przedmiotem działań mających na celu 
ustalenie, czy były podstawy i przesłanki do jej wzruszenia.  

(dowód akta kontroli str. 986-1001, 1414-1421, 1505-1513) 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in. że: „celem zakupów (…) obejmujących laboratoria 
mobilne była poprawa sytuacji WIOŚ w zakresie pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie 
środowiska i o czynnikach kształtujących ten stan (…) niezbędnych dla wspomagania procesów 
decyzyjnych w ochronie środowiska (…). Analiza m.in. stanu wyposażenia WIOŚ oraz przepisów 
określających wymagania jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi 
wykazała niedobory ilościowe w zakresie wyposażenia w zestawy do poboru prób wody i ścieków. 
(…)  Przy realizacji projektu uwzględniono, że zakres zadań pomiarowych realizowanych w ramach 
monitoringu środowiska, także podczas kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska 
w zakładach będzie zależnych m.in. od przepisów prawnych.”. 

Dodatkowo Zastępca Głównego Inspektora zeznał m.in., że: „celem zakupu tych laboratoriów było 
dokonywanie kontroli spełniania warunków odprowadzania ścieków przez zakłady, w sytuacji, gdy 
w 2004 r, albo 2005 r. nastąpiła zmiana przepisów, i niezbędne było dokonywanie określonej liczby 
prób dobowych proporcjonalnych do odpływu ścieków. Ze względu na ograniczone możliwości 

                                                      
49  Równoważna Liczba Mieszkańców. Jeden równoważny mieszkaniec odpowiada ładunkowi substancji organicznych biologicznie rozkładalnych 

wyrażonemu jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę – podstawa art. 43 ust. 2 
pkt 2 ustawy – Prawo wodne. 

50  Ujęte w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych (M.P. Nr 62, poz. 589) 

51  52 w 2013 r., 73 w 2014 r. i 22 w 2015 r. 
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kadrowo-finansowe wioś nie były w stanie wykonywać pożądanej liczby pomiarów kontrolnych, 
w związku z tym laboratoria wykorzystywane są do kontroli wiarygodności analiz ścieków 
przedkładanych przez zakłady (…).Zakup tych laboratoriów służył od początku działalności 
kontrolnej. (…) w czasie zakupu laboratoriów IOŚ mogła wymierzać kary na podstawie pomiarów 
własnych polegających na analizie uśrednionej próbki z trzech pomiarów dokonanych w ciągu 
godziny – dotyczyło to pozwoleń wodnoprawnych wydanych do 2004 r. oraz na podstawie pomiarów 
wykonanych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków odprowadzania ścieków – 
dotyczyło to pozwoleń wodnoprawnych wydanych po 2004 r. W czasie zakupu laboratoriów w obiegu 
prawnych było dużo pozwoleń wydanych przed 2004 r. Uważam, że laboratoria spełniły swoją role, 
bo udowodniono, że IOŚ, o ile będzie chciała jest w stanie dokonać pomiarów odprowadzanych 
ścieków. (…) Stan prawny bieżący jest właściwy. W chwili zakupu laboratoriów stan prawny nie 
uniemożliwiał wioś wymierzanie kar na podstawie własnych pomiarów odprowadzanych ścieków, 
pod warunkiem, że były one wykonane zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu 
wodnoprawnym.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1510-1515) 

W okresie objętym kontrolą Główny Inspektor kierował do innych organów administracji pisma 
dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków komunalnych 
i przemysłowych. Dotyczyły one m.in. wniosków do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 
starosty zmieniającej pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków 
przemysłowych do wód powierzchniowych, próśb kierowanych do wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska o wystąpienie do właściwych organów administracji publicznej 
o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowego wykonywania działalności polegającej na 
opróżnianiu zbiorników bezodpływowych, zgłoszenia do regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
zagrożenia szkodą w środowisku przez zakład naruszający warunki pozwolenia wodnoprawnego 
w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do wód. 

(dowód: akta kontroli str. 1002-1042) 

W latach 2013–2016 (do dnia 23 listopada) do Głównego Inspektora wpłynęło 1552 skarg, 

dotyczących działań wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska związanych z kontrolą 
podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych. Skargi te 
dotyczyły: bezczynności wojewódzkiego inspektora w sprawie odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód, niewłaściwych działań wioś w sprawach odprowadzania ścieków i zanieczyszczania 
wód powierzchniowych. Spośród ww. skarg, jedna dotycząca niepodejmowania przez Małopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska działań w sprawie zanieczyszczenia kanału 
melioracyjnego, została uznana za zasadną. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu 
skargi, polecił Małopolskiemu WIOŚ ponowne wyjaśnienie zgodności funkcjonowania oczyszczalni 
z przepisami ochrony środowiska oraz wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie w zakresie zagadnień związanych ze stanem technicznym obiektu. 

(dowód: akta kontroli str. 56-57, 1516-1524) 

W latach 20132016 (do dnia 16 listopada) Główny Inspektor nie przeprowadzał kontroli 
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie stanu realizacji wydawanych zaleceń, 
wytycznych i ogólnych kierunków związanych z kontrolą podmiotów zarządzających oczyszczalniami 
ścieków komunalnych i przemysłowych. 

(dowód: akta kontroli str. 21, 91-120, 267-296) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości. 

1. Główny Inspektor nie podejmował w badanym okresie działań w celu umożliwienia wojewódzkim 
inspektorom ochrony środowiska dokonywania, na podstawie wyników własnych pomiarów i analiz, 

                                                      
52  W 2013 r. – trzy skargi, w 2014 r. – pięć skarg, w 2015 r. – 2 dwie skargi i w 2016 r. – pięć skarg. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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oceny spełniania warunków odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wymierzania  

w oparciu o wyniki tych pomiarów i analiz  administracyjnych kar pieniężnych. Wniosek w tej 
sprawie do Ministra Środowiska NIK sformułowała w 2011 r. w Informacji o wynikach kontroli 
wymierzania przez Inspekcję Ochrony Środowiska administracyjnych kar pieniężnych P/10/111. NIK 
w ww. Informacji zwróciła uwagę na następujący corocznie spadek liczby kontroli podmiotów, 
posiadających decyzje określające warunki korzystania ze środowiska, w trakcie których wojewódzcy 
inspektorzy ochrony środowiska wykonywali pomiary emisji.  

(dowód: akta kontroli str. 58-62)  

Zastępca Głównego Inspektora, w piśmie z dnia 13 listopada 2013 r.53 skierowanym do Prezesa NIK 
poinformował, iż nie jest planowane wprowadzenie proponowanej przez NIK zmiany do 
obowiązujących przepisów. Wskazał także m.in, iż implementacja przepisów Unii Europejskiej 
zawartych m.in. w przepisach dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych54 (dalej: dyrektywa 91/271/EWG) do ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 
w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego55, nie daje możliwości 
dokonania oceny spełnienia lub nie warunków odprowadzania ścieków na podstawie pomiarów 
prowadzonych wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w trakcie kontroli. Z-ca GIOŚ 
poinformował, iż stan ten wynika ze zmiany sposobu oceniania spełnienia lub nie warunków 
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków poprzez odstąpienie od wykonywania 
badań przez służby IOŚ na próbie powstałej ze zlania trzech próbek o jednakowej objętości 
pobranych w odstępach nie krótszych niż 30 min., na rzecz próbki średniej dobowej powstałej ze 
zmieszania próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w okresie doby, w odstępach co najwyżej 
dwugodzinnych proporcjonalnych do przepływu. Ponadto oceny dokonuje się co do zasady na 
wynikach badań kilku próbek średnio dobowych pobranych w określonych odstępach czasu łącznie 
(najczęściej przez okres roku). Z-ca GIOŚ wskazał także, iż w tej sytuacji kiedy oceny można 
dokonać tylko na przedstawionych wyżej zasadach, ustawodawca zdecydował się przenieść 
obowiązek dokonywania pomiarów na odprowadzających ścieki.  

W toku kontroli NIK Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in.: „w obecnym systemie prawnym, 
zgodnym z przepisami UE, całoroczną kontrolą wioś (choć bez wyjazdu w teren) są objęte wszystkie 
podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi. Wynika to z faktu, 
że podmioty te są zobowiązane na podstawie art. 147 Poś (ustawa – Prawo ochrony środowiska – 
dopisek kontrolera) i posiadanych pozwoleń wodnoprawnych wykonywać pomiary wielkości emisji, 
w tym jakości i ilości ścieków, a na podstawie art. 149 ust. 1 Poś  przekazywać do wioś wyniki tych 
pomiarów. (…) Wyniki przekazane w ten sposób poddawane są kontroli (oceniane) 
automonitoringowej (bez wyjazdu w teren) przez wioś, i jeśli zostanie stwierdzone naruszenie 
warunków pozwolenia wodnoprawnego –wszczynane jest postępowanie w sprawie wymierzenia 
administracyjnej kary pieniężnej. (…) W ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
wymierzanie kar na podstawie pomiarów wykonywanych przez podmioty jest bardziej uzasadnione 
z następujących względów: 1) jest spójne z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo wodne (…) 
które z kolei uwzględnia wymagania dyrektywy Rady dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
91/271/EWG, a także z przepisami Poś w zakresie przekazywania wyników pomiarów i wymierzania 
kar, 2) zwalnia wioś, a tym samym budżet państwa, z kosztów za wykonywanie pomiarów (…), 
3) obejmuje monitoringiem i oceną wszystkie podmioty korzystające ze środowiska, które muszą 
wykonywać pomiary (…). Zatem GIOŚ nie podejmował żadnych działań w celu zmiany przepisów 
polegającej na przywróceniu wymierzania kar za ścieki na podstawie pomiarów wioś (…) Aktualnie 
procedowany jest projekt nowej ustawy Prawo wodne (…). Projekt ten dokonuje zmiany ustawy Poś 
(…) poprzez uchylenie przepisów w Poś dotyczących kar za ścieki i przeniesienie ich do nowego 
Prawa wodnego. W (…) projekcie ustawy Prawo wodne uporządkowany został sposób wymierzania 

                                                      
53     Znak: DIiO-071/288/2013/rg, 
54  Dz. U. L. 135 z 30.05.1991, str.  40, ze zm. 
55  Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 – poprzedzało je rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. Nr  137 poz. 984, ze zm.). 
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administracyjnych kar pieniężnych, co ma się odbywać tylko na podstawie pomiarów prowadzących 
przez podmioty, z całkowitym wyłączeniem pomiarów wioś.”. 

(dowód: akta kontroli str. 58-62) 

 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska wyjaśnił m.in.: „przepisy UE zawarte w ww. dyrektywie 
(Ramowej Dyrektywie Wodnej – dopisek kontrolera) narzucają obowiązek ciągłej kontroli jakości 
ścieków, w odniesieniu do wszystkich podmiotów, które korzystają ze środowiska poprzez 
wprowadzanie ścieków do wód. Wymusiło to zmianę podejścia przez prawodawcę do sposobu 
kontroli. W praktyce bowiem organy IOŚ nie są w stanie objąć pełną kontrolą z pomiarami (przy 
wymaganych 4, 12 lub 24 pomiarach w ciągu roku dla jednego podmiotu) wszystkich podmiotów 
wprowadzających ścieki do środowiska. Dlatego też, ustawodawca permanentnym obowiązkiem 
pomiarowym obarczył wszystkie podmioty korzystające ze środowiska, co wpisuje się też w zasadę 
„zanieczyszczający płaci” wyrażoną w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (…), a w art. 149 ust. 1 Poś zobowiązał podmiot korzystający ze środowiska do 
przedkładania do wioś wyników pomiarów. Podkreślić przy tym należy, że pomiary prowadzone 
przez podmioty mogą być uznane za prawidłowe i wiarygodne, tylko wtedy jeżeli są wykonane 
zgodnie z określonymi w przepisach zasadami, tj. za pomocą ustalonych w przepisach metodyk 
referencyjnych – art. 12 Poś i w kwalifikowanych laboratoriach, o których mowa w art. 147a Poś. 
W praktyce więc, to nie podmiot wprowadzający ścieki bada skład próbek ścieków ale kwalifikowane 
laboratorium, którego kompetencje do takich badań potwierdziła krajowa jednostka akredytująca 
(Polskie Centrum Akredytacji) upoważniona do akredytacji jednostek oceniających zgodność. 
W związku z tym brak jest, w ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, podstaw do 
zastępowania pomiarów prowadzonych przez istniejące na rynku laboratoria akredytowane, 
pomiarami laboratoriów WIOŚ również akredytowanych przez PCA, w oparciu o te same wymagania 
zawarte w międzynarodowych normach.  

Ewentualne nałożenie na IOŚ obowiązku prowadzenia średniodobowych pomiarów jakości ścieków 
w ciągu roku w liczbie wskazanej w pozwoleniu wodnoprawnym, dla każdego podmiotu 
odprowadzającego ścieki jest niemożliwe do wykonania nie tylko z przyczyn finansowych ale 
i nieuzasadnione (zanieczyszczający płaci) ale też nierealne do wykonania u wszystkich podmiotów 
odprowadzających ścieki, z powodu zasobów kadrowych WIOŚ, w tym wymagań związanych 
z pracą w godzinach nocnych, co wymusza konieczność nadzorowania laboratorium mobilnego, 
zwłaszcza jeżeli wylot ścieków do odbiornika znajduje się poza terenem kontrolowanego zakładu). 
Również na gruncie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) ewentualne wykonywanie pomiarów przez WIOŚ doznaje 
ograniczenia. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określają nie tylko 
konieczność zawiadamiania przedsiębiorcy o planowanej kontroli, ale w ogóle ograniczają czas 
kontroli organu u przedsiębiorcy w ciągu roku. Natomiast pobieranie próbek u kontrolowanego przez 
WIOŚ nie może się odbywać poza kontrolą.”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 1127-1142) 

Zdaniem NIK, brak prawnych możliwości kontroli przez wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska warunków jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, określonych w pozwoleniach 
na korzystanie ze środowiska56, w oparciu o pomiary własne – wykonywane w sposób zgodny 
z regulacjami zawartymi w dyrektywie 91/271/EWG – skutkował niemożnością, przez niemal 14 lat, 
sprawowania przez wyspecjalizowany w tym zakresie organ państwa rzetelnej i obiektywnej kontroli 
jakości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni, a tym samym niezapewnieniem w tym czasie 
jakiejkolwiek bezpośredniej kontroli pomiarowej ze strony organów państwa w zakresie jakości 
odprowadzanych ścieków. Takie postępowanie nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy 
w latach 2003–2015 na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków wydatkowano niemal 
18,5 mld zł 57, a pomimo tego na koniec 2015 r. w przypadku niemal 90% ocenionych JCWP utrzymał 
się ich zły stan58. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z zaakceptowanym przez Głównego 

                                                      
56   Wydanych po 31 grudnia 2003 r. 
57  Źródło: Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2014–2015. 
58  Źródło: Ocena stanu powierzchniowych wód płynących, w tym zbiorników zaporowych za 2015 rok. 
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Inspektora oraz Podsekretarza Stanu w MŚ dokumentem Stan środowiska w Polsce – Raport 201459 
„główne źródła zanieczyszczeń rzek w Polsce można podzielić na zanieczyszczenia punktowe oraz 
zanieczyszczenia obszarowe (np. ze źródeł rolniczych). Do źródeł punktowych zaliczamy 
oczyszczalnie ścieków komunalnych i oczyszczalnie ścieków przemysłowych. Spośród 
wymienionych źródeł największym problemem w skali kraju są ścieki komunalne wnoszące do wód 
znaczące ładunki substancji biogennych, czyli związków azotu i fosforu.”. 

NIK zauważa, iż – uwzględniając techniczne przygotowanie IOŚ do wykonywania całodobowych 
pomiarów jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni – brak jest racjonalnego uzasadnienia dla 
niepodejmowania działań przez Głównego Inspektora w celu umożliwienia wojewódzkim 
inspektorom, w przepisach prawa, dokonywania oceny spełniania warunków odprowadzania ścieków 

do wód lub do ziemi oraz wymierzania  w oparciu o wyniki tych pomiarów i analiz  
administracyjnych kar pieniężnych, na podstawie wyników własnych pomiarów i analiz, 
wykonywanych z uwzględnieniem wymagań dyrektywy 91/271/EWG. Ponadto, deklarowany przez 
Głównego Inspektora brak zamiaru podejmowania omawianych działań budzi wątpliwości 
w kontekście celowości zakupu przez ten organ, w latach 2010–2011, na potrzeby wszystkich 
wojewódzkich inspektorów łącznie 48 mobilnych laboratoriów wyposażonych w automatyczne 
poborniki prób ścieków, a których wykorzystanie w badanym okresie było, zdaniem NIK, 
niewystarczające. 

W ocenie NIK, postępowanie Głównego Inspektora w omawianym zakresie było nierzetelne 
i niecelowe. 

2. Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 16 listopada 2016 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie 
przeprowadzał kontroli wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie stanu realizacji 
wydawanych zaleceń, wytycznych i ogólnych kierunków związanych z kontrolą podmiotów 
zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych, pomimo takiego obowiązku 
wynikającego z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o IOŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 21) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa wyjaśniła, że Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska wypełnia obowiązek określony w art. 4a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, 
polegający na ustalaniu ogólnych kierunków działania Inspekcji Ochrony Środowiska oraz 
wydawaniu zaleceń i wytycznych, określających sposób postępowania w trakcie realizacji zadań, 
oraz kontrolowania stanu ich realizacji, poprzez określanie co trzy lata ogólnych kierunków działania 
IOŚ, wydawanie co roku wytycznych do planowania działalności organów IOŚ, opracowywanie 
tematycznych wytycznych do przeprowadzenia kontroli w ramach cykli kontrolnych. GIOŚ opracował 
wytyczne do realizacji cykli kontrolnych w związku z oceną wykonania przez gminy zadań ujętych 
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 21, 91-120, 267-296) 

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił m.in., że: „Z uwagi na to, że wioś jest organem administracji 
zespolonej w województwie, kompleksowa kontrola wykonywanych przez wioś zadań należy do 
kompetencji wojewody. Wynika to z art. 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 oraz z art. 51 ustawy z dnia 
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 
poz. 206). (…) Art. 4a ust. 1 pkt 1 upoważnia GIOŚ jedynie do prowadzenia kontroli stanu realizacji 
wydawanych zaleceń, wytycznych i ogólnych kierunków, co jest na bieżąco realizowane poprzez: 1) 
ustalanie corocznie wytycznych do planowania działalności kontrolnej IOŚ zawierających zadania do 
realizacji przez wioś. (…) Realizacja wytycznych przez wioś jest oceniana także na podstawie 
przesyłanych do GIOŚ informacji o realizacji zadań, co następnie jest również omawiane podczas 
ww. narad i szkoleń, 2) analizę rocznych planów kontroli ustalanych przez wioś pod kątem ich 
zgodności z wytycznymi do planowania działalności organów IOŚ oraz listą określonych na dany rok 
celów i cykli ogólnopolskich ustalonych przez GIOŚ. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

w zakresie realizacji zadań, podejmowane są stosowne działania (…), 3) opracowywanie materiałów 

                                                      
59  http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/GIOS_raport_2014.pdf. 
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pomocniczych do kontroli, celem ustalenia jednolitego w skali całego kraju, podejścia inspektorów 
wioś do kontrolowanych zagadnień, sposobu wykonywania kontroli, w tym przygotowanie 
wytycznych do szczególnych kontroli tematycznych (np. cykle kontrolne z zakresu KPOŚK) (…),  

 

 

4) analizowanie działań wioś podejmowanych w ramach działań pokontrolnych związanych 
z oczyszczalniami ścieków, w tym analiza postępowań administracyjnych przeprowadzonych przez 
wioś, dokonywana w toku kontroli instancyjnej. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie 
postępowań w sprawach dotyczących ścieków są omawiane również podczas narad z wioś 
i naczelnikami inspekcji wioś. W przypadku znaczących problemów podnoszonych przez wioś, lub 
stwierdzanych nieprawidłowości, które mogą mieć znaczenie dla wszystkich wioś, przygotowywane 
jest stanowisko GIOŚ rozsyłane następnie do wszystkich wioś, (…). Na naradach omawiane są 
również wszystkie zmiany przepisów w obszarze związanym oczyszczaniem ścieków, 
rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, poruszane są najczęściej występujące problemy 
napotykane przez inspektorów podczas kontroli oraz wyjaśniane nasuwające się wątpliwości. 
Dodatkowo, pracownicy GIOŚ zajmujący się problematyką oczyszczania ścieków na bieżąco 
udzielają konsultacji telefonicznych inspektorom wioś w celu rozwiązania problemów napotykanych 
podczas kontroli, 5) opracowywanie co roku przez GIOŚ za rok poprzedni, informacji o realizacji 
zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, np. „Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony 
Środowiska w 2015 roku” (…) która także stanowi formę kontroli realizacji zadań wykonywanych 
przez wioś. Ww. działania GIOŚ nie potwierdziły konieczności przeprowadzenia kontroli w siedzibach 
wioś.”. 

(dowód: akta kontroli str. 82-90)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli60, wnosi o:  

1) zatwierdzanie WPMŚ po uprzednim zaplanowaniu w nich zadań monitoringu rzek w sposób 
gwarantujący spełnienie wszystkich przepisów prawa krajowego oraz uwzględnienia w pełnym 
zakresie zadań określonych w wieloletnich programach państwowego monitoringu środowiska; 

2) podjęcie działań w celu weryfikacji WPMŚ na lata 2016–2020 pod kątem objęcia w nich 
monitoringiem:  

− operacyjnym wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych, według 
Prezesa KZGW, nieosiągnięciem celów środowiskowych, które spełniają przesłanki 
merytoryczne do zaplanowania w nich ww. monitoringu; 

− obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na obszary wrażliwe na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych i będących odbiornikami 
zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych, wszystkich jednolitych częściach wód 
powierzchniowych, które spełniają przesłanki merytoryczne do zaplanowania w nich ww. 
monitoringu; 

3) zapewnienie aktualizacji WPMŚ na lata 2016–2020 w zakresie zaplanowania w nich realizacji 
monitoringu  JCWP występujących na obszarach narażonych na zanieczyszczenie związkami 
azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych w latach 2017–2020, tj. w czwartym cyklu realizacji 
postanowień dyrektywy azotanowej; 

4) zapewnienie obowiązku aneksowania WPMŚ w przypadkach gdy dokonanie aktualizacji 
zatwierdzonego WPMŚ, spowodowane jest koniecznością dostosowaniem planów 
pomiarowych do wyników ocen JCWP, dokonanych po terminie zatwierdzenia WPMŚ; 

                                                      
60  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 667 i poz. 2261. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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5) podjęcie działań mających na celu umożliwienie wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska 
dokonywanie – w oparciu o wyniki własnych pomiarów i analiz wykonywanych 
z uwzględnieniem wymagań dyrektywy 91/271/EWG – oceny spełniania warunków 
odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wymierzanie – w oparciu o wyniki tych 
pomiarów i analiz – administracyjnych kar pieniężnych; 

6) zapewnienie dokonywania przez wojewódzkich inspektorów klasyfikacji poszczególnych 
elementów i stanów JCWP w oparciu o wyniki badań wskaźników jakości, wykonanych w roku 
kalendarzowym, poprzedzającym rok w którym są dokonywane ww. klasyfikacje;  

7) podjęcie działań w celu zmiany zatwierdzonego w styczniu 2014 r. przez Głównego Inspektora 
Poradniku do monitoringu wód powierzchniowych. Część I – Wytyczne do projektowania sieci 
i programów monitoringu wód powierzchniowych w wojewódzkich programach ochrony 
środowiska, w zakresie wytycznej zawartej w punkcie 2.1.5.4. odnośnie do ograniczania 
planowania w JCWP monitoringu obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na 
obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych i będących odbiornikami zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych, jedynie do tych 
JCWP, w których zaplanowano monitoring diagnostyczny i/lub operacyjny;  

8) przekazywanie wojewódzkim inspektorom zatwierdzonych WPMŚ bez zbędnej zwłoki; 

9) rzetelne weryfikowanie prawidłowości danych dotyczących monitoringu rzek podanych 
w projektach WPMŚ przed ich zatwierdzeniem; 

10) rzetelne prezentowanie danych w zbiorczych zestawieniach ocen stanu JCWP;  

11) rzetelne prezentowanie danych dotyczących monitoringu rzek w przedkładanych Ministrowi 
Środowiska Informacjach o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska; 

12) przeprowadzanie kontroli wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie stanu 
realizacji wydawanych zaleceń, wytycznych i ogólnych kierunków związanych z kontrolą 
podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia 
na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia 
jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 
14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego 
wystąpienia pokontrolnego. 

 
Warszawa, dnia 20  marca 2017 r. 

 

  
 Wiceprezes 

Najwyższej Izby Kontroli 

Mieczysław Łuczak 
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