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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 1. Władysława Siekierska-Szarejko, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KSI/28/2016 z dnia 28.10.2016 r.  

2. Izabella Krawczyk, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KSI/30/2016 z dnia 
28.10.2016 r. 

3. Urszula Rudzińska, starszy inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr KSI/29/2016 z dnia 
28.10.2016 r. 

4. Katarzyna Papińska, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KSI/34/2016 z dnia 
17.11.2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-10) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Piotra Skargi 2,  
85-018 Bydgoszcz (dalej: WIOŚ lub Inspektorat). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elwira Jutrowska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (dalej:      
K-PWIOŚ lub Wojewódzki Inspektor). 

(dowód: akta kontroli str. 91) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 negatywnie  sposób programowania monitoringu wód rzek 

przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Stosowana 
praktyka ograniczania zakresu zadań monitoringu wód planowanych w wojewódzkich 

programach monitoringu środowiska na lata 20132015 oraz na lata 20162020, w celu 
dostosowania ich do wysokości środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa 
oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
zamiast  do rzeczywistych potrzeb, powodowała, iż programy te nie spełniały, w zakresie 
monitorowania obszarów chronionych oraz jednolitych części wód powierzchniowych 
zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, wymogów zawartych w przepisach 
krajowych. Nie spełniały również, w zakresie monitorowania jednolitych części wód 
powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, wymogów 
dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej2. 
Niewystarczające programowanie zadań Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej: 
PMŚ), determinowało całościową realizację monitoringu rzek, gdyż z założenia 
dopuszczano możliwość niepełnej  realizacji zadań nawet pomimo wykonania planu 
wskazanego w wojewódzkich programach monitoringu środowiska dla województwa 
kujawsko-pomorskiego i tym samym przyzwalano na brak wykonania kompletnej 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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NIK ocenia pozytywnie działania Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska podejmowane w celu zapewnienia finansowania zadań monitoringu 
rzek, a także organizację przez ten organ omawianych zadań, w tym wdrożenie 
dwustopniowego systemu zapewnienia jakości badań obejmującego wewnętrzną oraz 
zewnętrzną kontrolę jakości badań. Działania te, pomimo istniejących niedoborów 
kadrowych i technicznych spowodowanych niedofinansowaniem, pozwoliły na realizację 
zadań przewidzianych zatwierdzonymi wojewódzkimi programami PMŚ oraz dokonywanie 
ocen stanu wód i obszarów chronionych w zakresie objętym badaniami.  

Także pozytywnie NIK ocenia przeprowadzanie kontroli terenowych podmiotów 
zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych oraz podejmowane 
działania pokontrolne w ramach posiadanych instrumentów prawnych.  

Natomiast jako nierzetelne NIK ocenia dokonywanie w Inspektoracie analiz informacji 
o wynikach pomiarów jakości i ilości ścieków, przekazywanych przez podmioty prowadzące 
oczyszczalnie ścieków z nieuzasadnioną zwłoką nawet do 3 lat.  

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 WIOŚ zadania z zakresu monitoringu jakości wód 
rzek pozostawały we właściwości Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ oraz Działów 
Monitoringu Środowiska w delegaturach w Toruniu i we Włocławku. Za kontrolę 
oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych odpowiedzialny był Wydział Inspekcji 
i Działy Inspekcji w delegaturach. Z kolei do zadań Laboratorium WIOŚ należało 
prowadzenie badań wody i ścieków, udział w interkalibracyjnych porównaniach 
międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości, współpraca z krajowym laboratorium 
referencyjnym i wzorcującym w zakresie wdrażania systemów jakości, metodyk badawczych 
oraz aparatury pomiarowej. 

Ww. zadania realizowane były, w okresie objętym kontrolą, w zakresie: 

− monitoringu jakości wód rzek przez trzech pracowników3 w ramach trzech etatów; 

− kontroli oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych przez 16 pracowników4 
w ramach ośmiu etatów; 

− prowadzenie badań wody i ścieków przez 46 osób5 w ramach 35 etatów. 

Ponadto, do pobierania próbek i wykonywania terenowych badań wód i ścieków 
upoważnionych było również dziewięciu kierowców w ramach siedmiu etatów. 

Pracownicy WIOŚ realizowali omawiane zadania w oparciu o przyjęte zakresy obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 862-863, 873-894, 1020-1021, 3109-3110) 

W kontrolowanym okresie sześciu spośród 16 pracowników jednostki realizujących zadania 
z zakresu kontroli oczyszczalni ścieków było w sposób ciągły i długotrwały, tj. od około 
trzech miesięcy do ponad trzech lat, nieobecnych w pracy ze względu na zwolnienia 
lekarskie oraz urlopy rodzicielskie, wychowawcze i wypoczynkowe. W tego typu 
przypadkach w jednostce zatrudniane były dodatkowe osoby na podstawie umów o pracę 

                                                      
3  W ramach trzech etatów, po jednym w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. 
4  Łącznie wszystkie osoby, które wykonywały ww. zadanie w okresie objętym kontrolą (w tym również osoby 

zatrudnione na zastępstwo i osoby z którymi rozwiązano umowę o pracę)  w tym osiem osób w Wydziale 
Inspekcji w Bydgoszczy, pięć osób w Delegaturze WIOŚ we Włocławku i trzy osoby w Delegaturze WIOŚ 
w Toruniu. 

5  Łącznie wszystkie osoby, które wykonywały ww. zadanie w okresie objętym kontrolą (w tym również osoby 

zatrudnione na zastępstwo i osoby z którymi rozwiązano umowę o pracę)  w tym 31 osób w Laboratorium 
w Bydgoszczy i 15 osób w laboratorium we Włocławku. 

Opis stanu 
faktycznego 
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na czas określony w celu zastępstwa. W latach 2013–2016 pracę w WIOŚ zakończyło 

osiem osób6, zajmujących się kontrolami podmiotów w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej. Ogółem, w tym okresie pracę zakończyło łącznie 76 osób, a wskaźnik fluktuacji 
kadry w poszczególnych latach wynosił odpowiednio: w 2013 r. – 6,3%, w 2014 r. – 10,4%, 

w 2015 r. – 23,5%, w 2016 r.  14,3%7. W ocenie K-PWIOŚ, sytuacja ta wynikała z niskiego 

poziomu wynagrodzenia pracowników8.  

(dowód: akta kontroli str. 982-983, 987-988, 1270) 

Potencjał osobowy i techniczny WIOŚ nie był wystarczający, w badanym okresie, do pełnej 
realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą. K-PWIOŚ corocznie występowała do 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie liczby pracowników realizujących zadania 
kontrolne9 oraz przyznanie środków finansowych na wynagrodzenia w związku ze zmianami 
organizacyjnymi i nałożeniem nowych zadań w zakresie monitoringu wód 
powierzchniowych10, w tym oznaczania substancji priorytetowych oraz prowadzenia 
obserwacji elementów hydromorfologicznych. Pomimo ww. wniosków Wojewoda nie 
przyznał środków umożliwiających zatrudnienie dodatkowych pracowników11. K-PWIOŚ, 
wyjaśniła, iż „zatrudnienie pracowników do wykonywania nowych obowiązków pozwoliłoby 
na odciążenie części pracowników  powierzenie im większego zakresu zadań z kontroli pod 
kątem gospodarki wodno-ściekowej”. Wojewódzki Inspektor systematycznie przedstawiała 
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (dalej: GIOŚ lub Główny Inspektor) informacje 
o trudnościach w realizacji zadań z zakresu kontroli podmiotów oraz monitoringu 
środowiska w corocznych sprawozdaniach12 z prowadzonej działalności.  

(dowód: 982-983, 948-950, 995-1004, 1042-1058, 3109-3111, 3133-3161, 3174) 

K-PWIOŚ również corocznie13 występowała do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
o uwzględnienie w projektach budżetu na lata 2014–2017 zakupów inwestycyjnych 
obejmujących aparaturę laboratoryjną i pomiarową, sprzęt pomocniczy, środki transportu 
oraz sprzęt komputerowy, niezbędne m.in. do wykonywania zadań z zakresu kontroli 
podmiotów oraz monitoringu wód powierzchniowych. Powyższa kwestia omówiona została 
w obszarze 5 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 1043-1053, 1059-1091)  

Skutkiem braku wyposażenia w niezbędny sprzęt, w tym aparaturę do wykonywania 
oznaczeń laboratoryjnych substancji priorytetowych, WIOŚ nie wykonywał w latach 2013–
2015 części wymaganych badań wody i ścieków14. Ponadto, niewystarczający potencjał 
kadrowy i techniczny oraz znacząca liczba dodatkowych, nie dających się wcześniej 

                                                      
6  Zatrudnionych na stałe lub na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa. 
7  Stan na dzień 31.10.2016 r. 
8  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników jednostki wynosiło (wraz z dodatkowym 

wynagrodzeniem rocznym) w 2013 r. – 3208,05 zł, w 2014 r. – 3138,92 zł, w 2015 r. – 3221,8 zł, w 2016 r.  
3415,91 zł. 

9  Pisma WIOŚ: z dnia 20.08.2013 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.6.2013, z dnia 18.08.2014 r., znak: WIOŚ-
WBF.3110.4.2014, z dnia  15.07.2015 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.2.2015 i z dnia 7.06.2016, znak: WIOŚ-
WBF.3111.32.2016. 

10  Pisma WIOŚ: z dnia 2.04.2013 r., znak: WIOŚ-WBF.3111.26.2013, z dnia 20.08.2013 r., znak: WIOŚ-
WBF.3110.6.2013, z dnia 4.07.2014 r., znak: WIOŚ-WBF.3111.56.2014, z dnia 18.08.2014 r., znak: WIOŚ-
WBF.3110.4.2014 i z dnia 15.07.2015 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.2.2015 i z dnia z dnia 22.08.2016 r., znak: 
WIOŚ-WBF.3111.58.2016. 

11  W lipcu i październiku 2016 r. Wojewoda poinformował K-PWIOŚ o przyznaniu dodatkowych środków na 
wynagrodzenia w wysokości 55 tys. zł, podkreślając, że czynnikiem determinującym podział przyznanej 
kwoty na wynagrodzenia powinno być zapewnienie prawidłowej realizacji zadań, w tym również 
zabezpieczenie środków na wypłatę należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 

12  W sprawozdaniach za 2013, 2014 i 2015 r. przekazanych do GIOŚ odpowiednio w dn. 14.02.2014 r., 
13.02.2015 r. i 15.02.2016 r.  

13  Pisma WIOŚ: z dnia 19.06.2013 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.2.2013 dotyczące projektu budżetu na 2014 r., 
z dnia 1.06.2014 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.1.2014 dotyczące projektu budżetu na 2015 r., z dnia 
18.06.2015 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.1.2015 i z dnia 20.07.2015 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.1.1.2015 
dotyczące projektu budżetu na 2016 r. i z dnia 7.06.2016 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.1.2016. 

14  W 2013 r. nie wykonywano oznaczeń: alachloru, difenyloeterów bromowanych, C10-13-chloroalkanów, 
diuronu, izoproturonu, nonylofenoli, oktylofenoli, związków tributylocyny, srebra, tytanu, berylu, cyny, bakterii 
z rodzaju Salmonella, paciorkowców kałowych (enterokoków), w 2014 r. – tributylocyny i berylu, w 2015 r. –
berylu. 
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przewidzieć obowiązków (w tym kontroli pozaplanowych) była, jak wyjaśniła K-PWIOŚ, 
bezpośrednią przyczyną nieprzeprowadzenia przez WIOŚ kontroli w części oczyszczalni 
ścieków oraz realizacji innych działań związanych z kontrolą gospodarki wodno-ściekowej 
w ww. zakładach15.  

 (dowód: akta kontroli str. 948-950, 1120, 3108, 3110-3111, 3136-3161) 

W okresie objętym kontrolą pracownicy WIOŚ zajmujący się monitoringiem jakości rzek oraz 
pracownicy laboratorium uczestniczyli łącznie w 31 szkoleniach16. Piętnaście szkoleń 
dotyczyło zagadnień z zakresu planowania i realizacji monitoringu jakości wód 
powierzchniowych, w tym rzek17, a szesnaście szkoleń – zagadnień związanych 
z wykonywaniem badań jakości wód w laboratorium. Siedem szkoleń18 pod względem 
tematyki obejmowało monitoring i oznaczanie laboratoryjne elementów biologicznych.  

Z kolei pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie kontroli oczyszczalni ścieków 
komunalnych i przemysłowych nie byli w tym czasie szkoleni. K-PWIOŚ wyjaśniła, że osoby 
te nie brały udziału w szkoleniach: „(…) z uwagi na fakt, że na rynku szkoleń brakuje 
szkoleń specjalistycznych ze względu na specyfikę działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Praktycznie nie spotyka się szkoleń o tematyce „Kontrole oczyszczalni 
ścieków”, a szkolenia ogólne charakteryzuje stosunkowo mała przydatność dla inspektorów 
Inspekcji Ochrony Środowiska. W powyższym okresie Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska również nie był organizatorem szkoleń w ww. zakresie (…). Jednocześnie 
należy zauważyć, że sam proces prowadzenia i dokumentowania kontroli (we wszystkich 
elementach) został opisany w systemie Kontroli, z którym zapoznają się wszyscy 
nowoprzyjęci do pracy inspektorzy. Przechodzą oni również tzw. szkolenia stanowiskowe, 
w trakcie których zapoznawani są z zasadami realizacji obowiązków. Przez pierwszy okres 
w kontrolach uczestniczą jedynie w obecności osób doświadczonych w danej dziedzinie, 
w celu zapoznania się z praktyczną stroną wypełniania obowiązków.”. 

(dowód: akta kontroli str. 984, 990-991, 1025-1026, 1042, 1208-1222) 

K-PWIOŚ podkreśliła także deficyt szkoleń w zakresie dokonywania ocen stanu wód. 
Wyjaśniła, iż „transpozycja do prawa polskiego zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej odbyła 
się bez udziału pracowników WIOŚ zaangażowanych bezpośrednio w realizację 
monitoringu rzek oraz ich klasyfikację. Z tego względu zapisy określone w stosownych 
przepisach wywoływały, i nadal wywołują, problemy interpretacyjne. Pomimo wniosków 
formułowanych podczas corocznych narad naczelników wydziałów monitoringu środowiska 
odnośnie potrzeby organizacji szkoleń dla pracowników WIOŚ zajmujących się tą tematyką, 
do chwili obecnej postulat ten nie został zrealizowany. Brak jest opracowanej metodyki, 
która mogłaby pomóc, szczególnie przy dużej fluktuacji kadr w WIOŚ, nowym pracownikom 
wdrożyć się w ocenę rzek. Bieżące problemy są wyjaśniane z pracownikami GIOŚ na 
drodze konsultacji telefonicznych lub w drodze elektronicznej, jednak zdarzały się przypadki 
braku spójności w podejściu do budzących wątpliwości elementów.”.  

 (dowód: akta kontroli str. 604-608) 

W WIOŚ wdrożono dwustopniowy system zapewnienia jakości badań obejmujący 
wewnętrzną kontrolę jakości badań oraz zewnętrzną kontrolę jakości badań, realizowaną 
przez udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych. 

Wewnętrzna kontrola jakości badań została wdrożona w 1998 r. i stanowiła element 
systemu zarządzania jakością19, zgodnego z normą PN-EN ISO/EIC 17025:2005. 

                                                      
15  Realizacja zadań z zakresu kontroli oczyszczalni ścieków omówiona została w obszarze 6 niniejszego 

wystąpienia. 
16  Pięciu szkoleniach w 2013 r., ośmiu w 2014 r., dziesięciu w 2015 r. i ośmiu w 2016 r. 24 szkolenia zostały 

zorganizowane przez GIOŚ. Łącznie we wszystkich ww. szkoleniach wzięło udział 114 osób. 
W poszczególnych szkoleniach wzięło udział od jednej do piętnastu osób. W szkoleniach dotyczących 
monitoringu wód powierzchniowych brali udział wszyscy pracownicy jednostki zajmujący się tematyką 
monitoringu rzek – każdy z ww. pracowników wziął udział w czterech do siedmiu szkoleń. 

17  W tym dwa szkolenia z obsługi i korzystania z bazy JWODA. 
18  Jedno szkolenie w 2013 r., cztery w 2014 r., jedno w 2015 r. i jedno w 2016 r. 
19  Zapisy regulujące prowadzenie kontroli wewnętrznej badań zawarte zostały w dokumentacji systemowej: 

w procedurze PQ-16 Zapewnienie jakości wyników badania (laboratorium w  Bydgoszczy) i w procedurze 0-
12 Kontrola jakości (laboratorium we Włocławku). 
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Wdrożenie ww. systemu potwierdzono certyfikatem akredytacji20 wydanym przez Polskie 
Centrum Akredytacji (dalej: PCA). Zakres akredytacji określony został w załącznikach do 
ww. certyfikatów21 i w przypadku oznaczeń wykonywanych w ramach monitoringu rzek nie 
obejmował wszystkich badanych wskaźników. W kontrolowanym okresie PCA 
przeprowadziło łącznie osiem audytów sprawdzających funkcjonowanie wdrożonego 
systemu zarządzania jakością22. Przeprowadzone audyty swoim zakresem obejmowały 
badania właściwości fizycznych, badania chemiczne, badania mikrobiologiczne wody i 
ścieków oraz badania hydrobiologiczne i biologiczne wody, w tym proces pobierania próbek 
i badania terenowe. W wyniku przeprowadzonych audytów PCA sformułowało łącznie 10 
spostrzeżeń23. Laboratorium zrealizowało wszystkie zalecenia sformułowane przez PCA w 
związku z ww. spostrzeżeniami. 

Wewnętrzna kontrola jakości badań obejmowała wszystkie oznaczenia –  zarówno badania 
akredytowane, jak i nieakredytowane – w tym również badania elementów biologicznych 
(chlorofilu „a”, fitoplanktonu, biomasy fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitów 
i makrozoobentosu24). Polegała ona na prowadzeniu analiz próbek kontrolnych, których 
wyniki rejestrowane były w poszczególnych typach kart kontrolnych25, a następnie 
poddawane analizie i ocenie. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzono ponadto badania 
„próbek kontrolnych wzorców grupowych” o ustalonym stężeniu, nieznanym dla osoby 
wykonującej pomiar, a także badania kontrolne terenowe26. W okresie objętym kontrolą 
zakres i częstotliwość prowadzenia kontroli wewnętrznej dla kolejnych parametrów przy 
wykorzystaniu poszczególnych metod określały plany/harmonogramy kontroli wewnętrznej27 
na poszczególne lata oraz zakresy kontroli jakości badań. 
Badanie szczegółowe dokumentacji przeprowadzone dla ośmiu wybranych losowo punktów 
pomiarowo-kontrolnych28 potwierdziło prawidłową realizację przez pracowników WIOŚ 
kontroli wewnętrznej badań. Fakt prowadzenia ww. kontroli każdorazowo udokumentowany 
został w formularzach zawierających wyniki badań lub wydrukach z urządzeń pomiarowych, 
a także w kartach kontrolnych, odpowiadających poszczególnym badaniom. 

                                                      
20  W laboratorium we Włocławku system wdrożony został w dniu 2 lutego 1998 r., w laboratorium 

w Bydgoszczy – w dniu 14 lipca 1998 r. W przypadku laboratorium w Bydgoszczy – certyfikat akredytacji 
Nr AB 201 z dnia 28.08.2012 r. (ważny do dnia 26.09.2013 r.) i aktualny certyfikat akredytacji Nr AB 201 
z dnia 2.07.2013 r. ważny do dnia 26.09.2017 r. W przypadku laboratorium we Włocławku – certyfikat 
akredytacji Nr AB 161 z dnia 21.10.2009 r. (ważny do dnia 25.07.2013 r. ) i aktualny certyfikat akredytacji 
Nr AB 161 z dnia 27.06.2013 r. ważny do dnia 25.07.2017 r. 

21  Dla laboratorium w Bydgoszczy – z dnia 28.08.2012 r., z dnia 2.07.2013 r., z dnia 18.07. 2014 r., z dnia 
5.08. 2014 r., z dnia 26.05.2015 r. i z dnia 18.05.2016 r.; dla laboratorium we Włocławku – z dnia 
28.08.2012 r., z dnia 27.06.2013 r., z dnia 9.05.2014 r., z dnia 20.04.2015 r. i z dnia 27.04.2016 r.  

22  Laboratorium w Bydgoszczy – 12, 14 i 15.03.2013 r, 20–21.03.2014 r., 11–12.03.2015 r., 15 i 22.03.2016 r. 
Laboratorium we Włocławku – 13–14.03.2013 r., 17–18.02.2014 r, 26–27.02.2015 r. i 26.02.2016 r.  

23  Odnośnie do laboratorium w Bydgoszczy spostrzeżenia dotyczyły: w 2013 r: – uczestnictwa w badaniach 
biegłości dla metody zgłoszonej do rozszerzenia zakresu akredytacji (oznaczenia WWA) w wodzie 

i ściekach, w 2014 r.  aktualizacji raportu z walidacji metody oznaczenia OWO, wprowadzenia graficznych 
kart kontrolnych umożliwiających monitorowanie trendów uzyskanych wyników badań PT i ILC, sposobu 
przedstawiania wyników pomiarów temperatury i pH dla próbek średniodobowych, w 2015 r. – objęcia 
audytem wewnętrznym procesu pobierania próbek i pomiarów terenowych. Odnośnie laboratorium we 
Włocławku spostrzeżenia dotyczyły: w 2013 r: – uczestnictwa w badaniach biegłości dla metody zgłoszonej 

do rozszerzenia zakresu akredytacji (oznaczenia WWA) w wodzie i ściekach, w 2014 r.  aktualizacji 
raportu z walidacji metody oznaczenia OWO, wprowadzenia graficznych kart kontrolnych umożliwiających 
monitorowanie trendów uzyskanych wyników badań PT i ILC,  sposobu przedstawiania wyników pomiarów 
temperatury i pH dla próbek średniodobowych, w 2015 r. – objęcia audytem wewnętrznym procesu 
pobierania próbek i pomiarów terenowych. 

24  W Bydgoszczy – chlorofilu „a” i fitoplanktonu od 2006 r., biomasy fitoplanktonu od 2009 r., fitobentosu 
i makrofitów od 2013 r., makrozoobentosu od 2014 r.; we Włocławku chlorofilu „a” od 2012 r., biomasy 
fitoplanktonu od 2014 r., fitobentosu i makrofitów i makrozoobentosu od 2013 r. 

25  M.in. w Kartach Kontrolnych Próbek Ślepych, Kartach Kontrolnych Zakresu, Kartach Kontrolnych Granic 
Oznaczalności, Kartach Kontrolnych Próbek Powtórzonych i Kartach Badania Odzysku. 

26  Próbki ślepej terenowej, próbki wody zdejonizowanej z dodatkiem analitu oraz próbki powtórzonej 
terenowej. 

27  Przygotowane i zatwierdzone dla poszczególnych grup badań: np. badań fizykochemicznych, oznaczeń 
biologicznych, oznaczeń chromatograficznych. 

28  Punktu Chełmiczka – ujście do Wisły, Uniechowo (2013 r.), Ruda – ujście do Wisły, Dobigniewo (2013 r.), 
Skrwa – poniżej jeziora Skrwilno (2014 r.), Zuzanka-Modzerowo (2014 r.), Zgłowiączka-Józefowo (2015 r.), 
Orla-Ruda (2015 r.), Mień-Głodowo (2016 r.), Brynica-ujście do Drwęcy, Długimost (2016 r.). 
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(dowód: akta kontroli str. 897, 922-923, 932-933, 953-968, 984-985, 1118-1135, 1158-1175, 
1240-1241, 1259-1263) 

W okresie objętym kontrolą pracownicy Laboratorium uczestniczyli łącznie w 85 badaniach 
biegłości29 (PT) i 103 porównaniach międzylaboratoryjnych30 (ILC). Uczestnictwo w ww. 
badaniach stanowiło element wdrożonego w jednostce systemu zarządzania jakością31. 
Badaniami PT i ILC objęte zostały wybrane oznaczenia chemiczne, badania właściwości 
fizycznych oraz oznaczenia elementów biologicznych. Kierownik jednostki kontrolowanej 
wyjaśnił, że udział w badaniach biegłości i porównaniach laboratoryjnych planowany jest 
przy uwzględnieniu zasad wskazanych w Polityce dotyczącej uczestnictwa w badaniach 
biegłości przygotowanej przez Polskie Centrum Akredytacji32. Prawidłowość udziału 
poszczególnych pracowni w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych 
kontrolowana była regularnie w ramach audytów sprawdzających funkcjonowanie systemu 
zarządzania jakością, przeprowadzanych przez PCA. 

(dowód: akta kontroli str. 1118, 1140-1175, 1242) 

Wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, 
obejmował wszystkie etapy prowadzenia pomiarów i badań, w tym w szczególności etapy 
poboru, utrwalania, transportu próbek wody i materiału biologicznego oraz ich 
przechowywania przed poddaniem ich badaniu w laboratorium, a także wykonywania 
oznaczeń fizykochemicznych i taksonomicznych. Ogólne ustalenia w powyższym zakresie 
określone zostały w dokumentacji systemowej33, szczegółowe ustalenia zawarto 
w odpowiednich normach, a w przypadku braku norm w metodykach (procedurach) 
badawczych, odnoszących się do poszczególnych rodzajów oznaczeń laboratoryjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 897-921, 1120, 1176-1207)  

W WIOŚ wdrożony został Informatyczny System Kontroli (ISK)34 stanowiący część 
centralnej bazy danych, prowadzonej przez GIOŚ. System ISK zapewniał kompleksowe 
gromadzenie i przetwarzanie na poziomie całego województwa danych dotyczących 
wyników kontroli podmiotów, w tym również zarządzających oczyszczalniami ścieków 
komunalnych i przemysłowych, przekazywanie danych do GIOŚ oraz udostępnianie części 
informacji społeczeństwu35. System umożliwiał gromadzenie informacji i dokumentów 
dotyczących prowadzonych kontroli36, działań pokontrolnych37 oraz kontrolowanych 
podmiotów, przygotowanie planów działań kontrolnych na kolejne lata38, a także 

generowanie zestawień i raportów na podstawie wybranych kryteriów. 

(dowód: akta kontroli str. 1040-1042, 1115-1117, 1243-1253) 

W Inspektoracie nie została wdrożona baza danych umożliwiająca kompleksowe zbieranie, 
gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie do GIOŚ danych dotyczących 

                                                      
29  Laboratorium w Bydgoszczy: w 2013 r. – w 3 badaniach, w 2014 r. – 37, w 2015 r. – 8, w 2016 r. – 30. 

Laboratorium we Włocławku: w 2013 r. – w 3 badaniach, w 2014 r. – 2, w 2015 r. – 1, w 2016 r. – 1. 
30  Laboratorium w Bydgoszczy: w 2013 r. – w 42 porównaniach, w 2014 r. – 12, w 2015 r. – 36, w 2016 r. – 2. 

Laboratorium we Włocławku: w 2013 r. – w 2 porównaniach, w 2014 r. – 6, w 2015 r. – 2, w 2016 r. – 1. 
31  Zapisy regulujące uczestnictwo w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych zawarte 

zostały w dokumentacji systemowej: w procedurze PQ-16 Zapewnienie jakości wyników badania 
(laboratorium w Bydgoszczy) i w procedurze 0-12 Kontrola jakości (laboratorium we Włocławku).  

32  Zgodnie z którymi w ramach laboratorium wyróżniane są poddyscypliny, odpowiadające poszczególnym 

technikom badawczym, dla których  przy uwzględnieniu częstotliwości określonej w przepisach prawa  
planowane są i wykonywane badania PT i ILC. 

33  Dla laboratorium w Bydgoszczy  w Instrukcjach i Procedurach Ogólnych: IO-02 Przygotowanie sprzętu do 
pobierania w terenie próbek wody, ścieków, gleby i osadów ściekowych, IO-21 Pobieranie próbek i PQ-15 – 

Postępowanie z obiektami do badań; dla laboratorium we Włocławku  w rozdziale 26 Księgi Jakości 
Postępowanie z obiektami do badań i w procedurze 0-3 Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami. 

34  Wdrożony na polecenie GIOŚ zarządzeniami z dnia 30.12.2009 r. Nr 19/2009, z dnia 18.03.2010 r. 
Nr  /2010 i z dnia 2.07.2010 r. Nr 17/2010. 

35  Za pośrednictwem GIOŚ. 
36  W tym generowanie protokołów kontroli i adnotacji z kontroli prowadzonych na podstawie dokumentów, 

wprowadzanie skanów dokumentów (w tym podpisanego protokołu, załączników do protokołu), wyników 
pomiarów i in. 

37  W tym skanów zarządzeń pokontrolnych, informacji o realizacji zarządzeń pokontrolnych, wydanych decyzji 
administracyjnych, zaleceń pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych i in. 

38  Na podstawie informacji zawartych w systemie. 
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monitoringu wód powierzchniowych. Baza SI JWODA, stanowiąca element systemu SI 
EKOINFONET39, była w trakcie wdrażania. Zgodnie z wyjaśnieniami K-PWIOŚ ww. system  
„(…) jest w całości przygotowywany przez GIOŚ. Wojewódzkie inspektoraty ochrony 
środowiska są użytkownikami końcowymi i nie mają wpływu na terminowość i zakres 
wdrożenia systemu.”. Wytypowani pracownicy Inspektoratu dwukrotnie brali udział 
w organizowanych przez GIOŚ szkoleniach z zakresu obsługi bazy. 

Do gromadzenia danych pomiarowych z systemu monitoringu wód powierzchniowych do 
czasu wdrożenia bazy JWODA wykorzystywano formularze40 programu Excel, 
przygotowywane odrębnie dla każdego pomiaru w poszczególnych punktach pomiarowo-
kontrolnych. Stosowany system nie zapewniał kompleksowego gromadzenia danych 
w ramach całego województwa41. Nie umożliwiał on również dokonywania interpretacji 
wprowadzonych danych, w tym automatycznego dokonywania oceny stanu wód, 
generowania raportów i zestawień oraz przekazywania danych do GIOŚ. 

(dowód: akta kontroli  str.1117, 1254-1258, 3111) 

W okresie objętym kontrolą realizacja przez K-PWIOŚ zadań związanych z monitorowaniem 
jakości wód rzek oraz kontrolą podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków 
komunalnych i przemysłowych nie były przedmiotem skarg i wniosków, ani kontroli GIOŚ 
oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Jedynie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: WFOŚiGW)  dwukrotnie42 objął kontrolą zakupy 
aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu i materiałów pomocniczych, wykorzystywanych w 
Laboratorium WIOŚ m.in. na potrzeby monitoringu rzek oraz kontroli oczyszczalni ścieków 
komunalnych i przemysłowych. W wyniku powyższych kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
Ponadto realizacja ww. zadań była przedmiotem przeglądów i audytów wykonywanych 
w ramach wdrożonego w WIOŚ systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami 
normy PN-EN ISO 9001:2008. W latach 2013–201643 przeprowadzono łącznie 16 audytów 
wewnętrznych44 oraz trzy audyty zewnętrzne45. Przeprowadzone audyty nie wykazały 
istotnych nieprawidłowości związanych bezpośrednio z realizacją omawianych zadań 
w zakresie monitoringu jakości wód rzek oraz kontroli podmiotów zarządzających 
oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych. 

(dowód: akta kontroli str. 863-872, 895-896, 929-930, 1017-1019, 1024) 

K-PWIOŚ terminowo sporządzała i przedkładała GIOŚ roczne sprawozdania z działalności 
WIOŚ. Dane do celów statystycznych przekazywane były drogą elektroniczną poprzez 
System zbierania informacji o danych liczbowych charakteryzujących działalność 
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska OŚ-2b, a następnie w postaci papierowej w 
formie wydruku wygenerowanego z ww. systemu za pośrednictwem operatora 
pocztowego46. Do sprawozdań za 2014 r. i za 2015 r. GIOŚ zgłosił uwagi47 dotyczące 
wskazanej w sprawozdaniach liczby wniosków złożonych przez K-PWIOŚ do organów 

                                                      
39  Art. 28 h ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska – Dz. U z 2016 r., poz. 1688.  
40  Przekazane przez GIOŚ. 
41  Dane pomiarowe wprowadzane są w ramach poszczególnych jednostek (Bydgoszcz, Włocławek). 
42  Kontrola przeprowadzona w dniu 25.04.2014 r. w zakresie wykorzystania zakupionego sprzętu 

w laboratorium w Bydgoszczy oraz kontrola przeprowadzona w dniu 12.11.2015 r. w zakresie realizacji 
zakresu rzeczowego przedsięwzięcia polegającego na zakupie aparatury kontrolno-pomiarowej. 

43  Stan na dzień 10.11.2016 r.  
44  Audyty przeprowadzone w dniach: 23.10.2013 r., 20.05.2013 r., 8-10.10.2013 r., 17-18.06.2013 r., 

13.06.2014 r., 20.05.2014 r., 29.09.2014 r., 26.09.2014 r., 22.09.2015 r., 23.09.2015 r., 18.09.2015 r., 
9.10.2015 r., 6.06.2016 r., 7.06.2016 r., 15-16.09.2016 r., 17-18.10.2016 r. 

45  Audyty przeprowadzone przez Polski Rejestr Statków, Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania w dniach 
5.11.2013 r., 10.11.2014 r. i 4.11.2015 r. 

46  W kolejnych latach objętych kontrolą dane wprowadzone zostały do systemu informatycznego GIOŚ, 
a następnie przekazane w postaci papierowej odpowiednio w dniach: za 2013 r. – 13.02.2014 r. w wersji 
elektronicznej, 17.02.2014 r. w wersji papierowej (termin złożenia dokumentów 15.02.2014 r. przypadał 
w dzień wolny od pracy), za 2014 r. – 12.02.2015 r. w wersji elektronicznej, 16.02.2015 r. w wersji 
papierowej (termin złożenia dokumentów 15.02.2014 r. przypadał w dzień wolny od pracy), za 2015 r. – 
15.02.2016 r. zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. 

47  Uwagi do sprawozdania za 2014 r. GIOŚ przedstawił telefonicznie, uwagi do sprawozdania za 2015 r. GIOŚ 
przedstawił za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 19.02.2016 r. 
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ścigania. W efekcie tego, odnośnie do sprawozdania za 2014 r. K-PWIOŚ przesłała 
wyjaśnienia oraz dokonała korekty danych w systemie informatycznym OŚ-2b. W przypadku 
sprawozdania za 2015 r. potwierdzono prawidłowość danych przekazanych 
w sprawozdaniu.  
Ponadto, K-PWIOŚ przedkładała corocznie GIOŚ szczegółowe informacje dotyczące 
działalności w zakresie prowadzonych kontroli oraz monitoringu środowiska. Informacje te 
przekazywane były wyłącznie w formie elektronicznej. Do powyższych sprawozdań GIOŚ 
nie zgłosił uwag.  

(dowód: akta kontroli str. 933, 947-952, 972-981) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie48 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Programowanie monitoringu jakości wód rzek 

Na etapie sporządzania wojewódzkich programów państwowego monitoringu środowiska 
województwa kujawsko-pomorskiego ( dalej: WPMŚ) na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–
2020, WIOŚ dysponował danymi niezbędnymi do wytypowania jednolitych części wód 
powierzchniowych (dalej: JCWP) do objęcia ich poszczególnymi rodzajami monitoringu oraz 
wyznaczenia punktów pomiarowo-kontrolnych49 (dalej pp-k), tj. m.in.: 

 wykazem JCWP wraz z warstwami zawierającymi ich zlewnie (granicami ich zlewni); 

 informacjami dotyczącymi identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych 
(analiza presji i wpływów) oraz oceną zagrożenia niespełnienia celów środowiskowych 
dla JCWP znajdujących się w wykazie JCWP;  

 wykazem obszarów chronionych (tabele i warstwy SHP50). 

Z przekazanej przez GIOŚ referencyjnej bazy WaterFrameworkDirective WIOŚ, poprzez 
użycie narzędzia ArcGIS, wyselekcjonował 247 JCWP na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego.    

 (dowód: akta kontroli str. 37- 49, 51-55,  60-64, 72-90, 94-102) 

W opracowanym przez GIOŚ Raporcie Mozaikowym na lata 2004–201251 wskazano, iż na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego położone są w całości lub częściowo 292 
jednolite części wód powierzchniowych płynących (JCWP). 

K-PWIOŚ wyjaśniła, iż: „w przytoczonym fragmencie Raportu Mozaikowego na lata 2004–
2012 podano, że w województwie kujawsko-pomorskim w całości lub częściowo znajduje 
się 292 JCWP. Natomiast ilość JCWP w całości znajdująca się na obszarze województwa 
wg. analizy wykonanej w WIOŚ Bydgoszcz (przez pracownika wydziału monitoringu 
środowiska (…) z wykorzystaniem geobazy przekazanej pismem znak: DM/5103-
22/12/10/PG z dnia 6 sierpnia 2010 r.) w 2010 r. wykazała, że w całości na terenie 
województwa znajduje się 250 JCWP. Powyższe dane zostały zamieszczone w „Krajowym 
Raporcie Mozaikowym – stan środowiska w województwach w latach 2000-2007” Biblioteka 

                                                      
48  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym 

obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
49  Przy pismach z dnia 6 i 20 sierpnia 2010 r. GIOŚ przekazał WIOŚ płytę CD zawierającą opracowaną na 

zlecenie KZGW i przekazaną przez ten organ geobazę WaterFrameworkDirective, tj. zbiór danych 
referencyjnych obowiązujący na okres objęty pierwszymi planami gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy (na lata 2010–2015). GIOŚ zalecił stosowanie ww. geobazy przy realizacji programu PMŚ. 
Formularze, wykazy i opracowania niezbędne do przygotowania projektów programów i sieci monitoringu 
wód powierzchniowych na cykl 2016–2021 GIOŚ przekazał pismem z dnia 24 kwietnia 2014 r. Uprzednio 
(pismem z dnia 26 lutego 2014 r. GIOŚ przekazał Wytyczne do projektowania sieci i programów monitoringu 
wód powierzchniowych na cykl 2016–2021).  

50  SHP (shapefile) jest powszechnie używanym wektorowym formatem wymiany danych w celu 
przedstawienia obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych, wraz z przyporządkowanymi im danymi 
atrybutowymi. 

51  www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/KUJAWSKO_POMORSKIE.pdf. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/KUJAWSKO_POMORSKIE.pdf
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Monitoringu Środowiska, Warszawa 2010. Powtórna analiza ilości JCWP wykonana 
w 2015 r. (przez pracownika wydziału monitoringu środowiska (…)) wykazała, że ilość 
JCWP, które są zlokalizowane w granicach województwa, wynosi 247. Różnice w liczbie 3 
JCWP wynikają z braku wskazówek jak należy taką analizę prowadzić w stosunku do 
obiektów przecinających granice województwa.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 37, 179-183, 3397) 

Spośród wyznaczonych na terenie działania WIOŚ 247 jednolitych części wód płynących 

w WPMŚ na lata 20132015 zaplanowano objęcie bezpośrednimi badaniami 

monitoringowymi 124 JCWP, tj. 50,2% wyznaczonych, a w WPMŚ na lata 20162020 –129 
JCWP, tj. 52,2% wyznaczonych. 

K-PWIOŚ wyjaśniła, iż „(…) przy opracowaniu programów WPMŚ kierowano się zasadą 
objęcia monitoringiem tych JCWP, które są istotne z punktu widzenia gospodarki wodnej 
regionu, oraz które nie wykazują deficytów wody uniemożliwiających pobór prób 
z częstotliwością wymaganą przepisami. Według analizy 66 JCWP nie spełniało ww. 
kryteriów o czym informowano w piśmie znak: WIOŚ-WMŚ.1331.4.40.2014.JG z dnia 
17 lipca 2014 r. (uwagi przesłane do GIOŚ w sprawie obecnie obowiązujących jcwp na 
potrzeby aktualizacji planów gospodarowania wodami). Z analizy pozostałych JCWP nie 
ujętych w programach WPMŚ wynika, że mają one podobny charakter do wcześniej 
wyodrębnionych JCWP uznanych za nieistotne.”.  

(dowód: akta kontroli str.  60-64, 108-116,  179-183, 299 ) 

W WPMŚ na lata 20132015 zaplanowano do objęcia: 

 monitoringiem diagnostycznym – 34 JCWP w 34 pp-k; 

 monitoringiem operacyjnym – 124 JCWP w 124 pp-k;  

 monitoringiem obszarów chronionych – 85 JCWP w 86 pp-k;  

 monitoringiem badawczym – dwie JCWP w trzech pp-k.  

W WPMŚ na lata 20162020 zaplanowano do objęcia: 

 monitoringiem diagnostycznym – 39 JCWP w 40 pp-k; 

 monitoringiem operacyjnym – 128 JCWP w 129 pp-k;  

 monitoringiem obszarów chronionych – 88 JCWP w 89 pp-k;  

 monitoringiem badawczym – jedną JCWP w dwóch pp-k.  

 (dowód: akta kontroli str. 3178-3180, 3280) 

Spośród 247 JCWP wyznaczonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 200 
JCWP, tj. 80,9%, nie było dotychczas planowane do objęcia i nie zostały objęte 
monitoringiem diagnostycznym. Monitoring ten prowadzono na obszarze wszystkich 
wyodrębnionych na terenie województwa 16 zlewni oraz w 34 spośród 88 podzlewni. Brak 
monitorowania JCWP w 54 podzlewniach K-PWIOŚ wyjaśniła ich marginalnym znaczeniem 
dla gospodarki wodnej regionu, związanym m.in. z  całkowitym brakiem wody w rzekach lub 
jej deficytem w okresie letnim i jesiennym, co nie gwarantowało możliwości poboru prób 
z częstotliwością wynikającą z obowiązujących przepisów.   

(dowód: akta kontroli str. 163-168, 3181-3186) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano do objęcia monitoringiem operacyjnym 100 
spośród 157 JCW wskazanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
(KZGW) jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Spośród 
niezaplanowanych do badań 57 JCWP w przypadku 43 istniały przesłanki merytoryczne 
wskazujące na brak możliwości poboru prób z częstotliwością wynikającą z obowiązujących 
przepisów (np. brak przepływu, ciek okresowo suchy). Z kolei w WPMŚ na lata 2016–2020 
zaplanowano do objęcia monitoringiem operacyjnym 113 spośród 115 JCWP wskazanych 
przez Prezesa KZGW jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. 
W przypadku dwóch niezaplanowanych do badań JCWP istniały przesłanki merytoryczne 
wskazujące na zasadność odstąpienia od monitorowania tych wód. Ponadto w WPMŚ na 
lata 2013–2015 zaplanowano do objęcia ww. rodzajem monitoringu 19 JCWP, nieujętych 
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w wykazie KZGW, a na lata 2016–2020 pięć takich JCWP. Według oceny WIOŚ, dokonanej 
na podstawie badań monitoringu wód rzek prowadzonego w latach 2010–2012, 
zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych było 87 rzecznych JCWP, a na 
podstawie badań z lat 2013–2015 zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 
było 112 rzecznych JCWP. Dane o liczbie JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych, wskazane przez Prezesa KZGW, były różne od ustaleń WIOŚ 
w omawianym zakresie, tj. w okresie planowania badań na lata 2013–2015 w stosunku do 
70 JCWP, a na okres 2016–2020 w stosunku do trzech JCWP. 
Ponadto stwierdzono, iż K-PWIOŚ zaplanowała do badania w WPMŚ na lata 2013–2015 
19 JCWP nieujętych w wykazie KZGW, a na lata 2016–2020 pięć JCWP nieujętych 
w wykazie KZGW. 

(dowód: akta kontroli str. 45, 51-55, 78-87, 96-98, 99-102, 272-292, 3189 -3198, 3591-3594) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020 zaplanowano monitoring obszarów 
chronionych 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 wodne52 (dalej: ustawa – Prawo wodne), w przypadku dwóch JCWP53. 

(dowód: akta kontroli str. 3199) 

W województwie kujawsko-pomorskim w okresie programowania monitoringu rzek na lata 
2013–2015 i 2016–2020 nie wskazano w przypadku JCWP rzecznych obszarów 
chronionych ze względu na przeznaczanie do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.  

(dowód: akta kontroli str. 3201) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano objęcie monitoringiem obszarów chronionych 
lub nimi powiązanych ze względu na obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych i będących odbiornikami 
zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych 75 JCWP, a w WPMŚ na lata 2016–2020 – 85 
JCWP, tj. odpowiednio 30,7%, i 34,4% spośród 247 JCWP wyznaczonych na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. W przypadku 149 JCWP niezaplanowanych do 
objęcia tym monitoringiem na lata 2013–2015 oraz w przypadku 144 JCWP 
niezaplanowanych na lata 2016–2020 istniały przesłanki merytoryczne54 wskazujące na 
zasadność odstąpienia od monitorowania takich JCWP pod omawianym kątem. 

 (dowód: akta kontroli str. 3178-3180, 3202-3210, 3280-3282, 3490-3494, 3591-3594 

W WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020 w latach 2013–2016 zaplanowano 
w każdym programie objęcie badaniami monitoringowymi 62 JCWP będących 
bezpośrednim odbiornikiem ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków 
komunalnych. Analiza dla 10 oczyszczalni o największej wydajności55 wprowadzających 
ścieki do jednolitych części wód płynących, zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych lub wyznaczonych na obszarach chronionych, wykazała, iż miejsca 
odprowadzania ścieków, powyżej i poniżej zrzutu ścieków zostały objęte badaniami 
monitoringowymi.  

(dowód: akta kontroli str. 176-178, 3224-3227, 3287-3290) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020 zaplanowano monitoring obszarów 
narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych w 16 
z 19 JCWP ujętych w wykazie takich obszarów przez dyrektorów regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej. Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska 

                                                      
52  Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm. 
53  Drwęca od Brodniczki do ujścia oraz Brda od wpływu do zbiornika Koronowo do wypływu ze zbiornika 

Smukała. 
54  Brak presji powodowanej przez gospodarkę komunalną lub brak wpływu takiej presji na JCWP; brak lub 

okresowy przepływ wody w rzece uniemożliwiający wykonanie badań z częstotliwością wskazaną 
w przepisach.  

55  Według RLM. 
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WIOŚ, zamknięcia trzech JCWP, nieobjętych ww. monitoringiem, znajdowały się na 
terenach sąsiednich województw i były badane przez właściwe WIOŚ56.  

 (dowód: akta kontroli str. 173-175, 3211) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 monitoring obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze 
względu na obszary przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, ustanowionych 
w ustawie o ochronie przyrody, których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie, zaplanowano na 25 JCWP, a w WPMŚ na lata 2016–2020 na 26 
JCWP, w tym na 23 tych samych co w latach 2013–2015.  

(dowód: akta kontroli str. 3212-3213) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano do objęcia monitoringiem badawczym dwie 
JCWP, a na lata 2016–2020 jedną JCWP.  

(dowód: akta kontroli str. 184-200, 3280) 

Analiza prawidłowości wyznaczenia trzech punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych 
częściach wód płynących (rzek) wybranych do monitorowania w ramach monitoringu 
diagnostycznego, operacyjnego, badawczego i obszarów chronionych ujętych w WPMŚ na 
lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020, potwierdziła stosowanie obowiązujących kryteriów 
wyznaczania takich punktów pomiarowo-kontrolnych, określonych w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych57 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie monitoringu wód).  

(dowód: akta kontroli str. 184-210, 3280) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020 prawidłowo planowano badania 
elementów biologicznych w zakresie składu i liczebności flory wodnej oraz składu 
i liczebność makrobezkręgowców bentosowych w ramach poszczególnych rodzajów 
monitoringu. Natomiast za badania składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny był 
odpowiedzialny GIOŚ, a K-PWIOŚ nie miała wpływu na liczbę wykonywanych badań i ich 
termin.  

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 3187-3188) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano do objęcia badaniami monitoringowymi 

substancji szkodliwych dla środowiska wodnego 35 JCWP, a na lata 20162020 
przewidziano do objęcia tym monitoringiem 37 JCWP. Badania substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego planowano w ramach realizacji monitoringu diagnostycznego JCWP. 
Dodatkowo, jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ, w przypadku 
dwóch JCWP58, zidentyfikowano potencjalne źródła zanieczyszczeń substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska, a w przypadku jednej JCWP59 oddziaływująca na nią instalacja 
miała w przeszłości, w pozwoleniach wodnoprawnych, wykazywane substancje priorytetowe 
odprowadzane wraz ze ściekami do wód. Wskazał także, iż w trakcie prowadzonych 
w latach 2013–2015 badań substancji szkodliwych dla środowiska wodnego w jednej 
JCWP60 stwierdzono przekroczenie fenolu. W tym przypadku źródłem pochodzenia tego 
związku mogły być emisje naturalne z obszarów podmokłych odwadnianych przez tę rzekę. 

(dowód: akta kontroli str. 3222-3223, 3280-3282) 

Projekty WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020 zostały sporządzone 
samodzielnie przez pracowników WIOŚ. Projekt WPMŚ na lata 2013–2015, sporządzony 
w dniu 15 listopada 2012 r. został skierowany w dniu 29 listopada 2012 r. do GIOŚ celem 
zatwierdzenia. GIOŚ zgłosił uwagi dotyczące nazewnictwa pp-k wymiany informacji. Uwagi 
te nie zostały uwzględnione, ponieważ na terenie województwa kujawsko-pomorskiego brak 

                                                      
56  Bobrownica (PLRW2000172756749) przez WIOŚ Warszawa; Ochnia od źródeł do Miłonki bez Miłonki 

(PLRW2000232721839) przez WIOŚ Łódź; Dopływ z Gruntowic (PLRW600023186389) przez WIOŚ 
w Łodzi i WIOŚ w Poznaniu.  

57  Dz. U. Nr 258, poz. 1550, ze zm. 
58  Wisła od wypływu ze Zb. Włocławek do granicy Regionu Wodnego Środkowej Wisły (PLRW20002127911); 

Wisła od granicy Regionu Wodnego Dolnej Wisły do dopł. z Sierzchowa (PLRW20002127935). 
59  Wisła od dopł. z Sierzchowa do Wdy (PLRW2000212939). 

60  Noteć (Kanał Notecki) PLRW600001881999. 
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było takich punktów. W dniu 28 grudnia 2012 r. GIOŚ zatwierdził ww. projekt. Z kolei projekt 
WPMŚ na lata 2016–2020, sporządzony w dniu 15 grudnia 2015 r., został skierowany w 
dniu 21 grudnia 2015 r. do GIOŚ celem zatwierdzenia Zgłoszone przez GIOŚ uwagi 
dotyczące sieci Państwowego Monitoringu Środowiska zostały uwzględnione, a w dniu 
30 grudnia 2015 r. GIOŚ zatwierdził omawiany projekt.  

(dowód: akta kontroli str. 39) 

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

1) W WPMŚ na 2013–2015 nie zaplanowano, także w formie aneksu do WPMŚ, do objęcia 
monitoringiem 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, 
23 JCWP (rzek)61, pomimo iż wystąpiły przesłanki merytoryczne62 do objęcia ww. JCWP 
takim monitoringiem. Z kolei w WPMŚ na 2016–2020 nie zaplanowano do objęcia 

monitoringiem w powyższym zakresie 18 JCWP (rzek)63.  

Według danych64, przekazanych w 2014 r. przez GIOŚ na potrzeby planowania PMŚ, 

we wszystkich tych JCWP gospodarka komunalna była czynnikiem sprawczym 
powodującym znaczące presje punktowe i obszarowe, a ponadto ustalony został wpływ 
źródeł punktowych i obszarowych na ww. JCWP.  

Dodatkowo, K-PWIOŚ – pomimo ustalenia w 2012 r. faktu niespełniania przez trzy 
JCWP65 wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – nie kontynuowała tego 
monitoringu i nie zaplanowała ich w WPMŚ do objęcia omawianym monitoringiem 
w latach 2013–2015. Dwie spośród trzech wskazane powyżej JCWP66 zostały 
zaplanowane do objęcia monitoringiem obszarów chronionych lub z nimi powiązanych 
ze względu na obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

                                                      
61  Dotyczyło to następujących JCWP: PLRW20001728984 Bacha do Zgniłki ze Zgniłką; PLRW6000171883689 

Biała Struga; PLRW2000172794929 Dopływ spod Kłokocka; PLRW200017279329 Dopływ z Marszałkowa; 
PLRW20001727858 Dunaj; PLRW6000018817899 Kanał Bachorze; PLRW60000188389 Kanał Bydgoski; 
PLRW200017279642 Kanał Parchański do dopł. z bagna Błoto Ostrowskie; PLRW200002796471 Kanał 
Parchański od dopływu z bagna Błoto Ostrowskie do Dopł. z Nowego Dworu; PLRW200017278569 
Kocieniec; PLRW20001729295929 Kotomierzyca; PLRW200018289149 Kujawka; PLRW6000181884894 
Lubawka; PLRW200017279476 Mień od wypływu z jez. Skępskiego Małego do dopł. z Głodowa; 
PLRW600024188379 Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego; PLRW6000025188339 
Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego; PLRW20001728946 Ruziec do Dopł. z jez. Ugoszcz 
z jeziorami Oborskie i Moszczonne; PLRW20002028899 Rypienica od dopł.z jez. Długiego do ujścia; 
PLRW20001727853299 Struga; PLRW2000172796499 Tążyna z Kanałem Parchańskim od dopływu 
z Nowego Dworu; PLRW2000029477 Wda od Prusiny do dopł. z Drzycimia ze zb. Żur i Gródek; 
PLRW6000024186531 Wełna od Lutomni do Dopływu poniżej Jez. Łęgowo; PLRW200026277219 Zuzanka 
od źródeł do Strugi bez Strugi. 

62  Występowanie presji powodowanej przez gospodarkę komunalną oraz wpływ takiej presji na JCWP; 
istnienie warunków hydrologicznych umożliwiających wykonanie badań z częstotliwością wskazaną 
w przepisach (brak danych o przeszkodach w tym zakresie).  

63  Dotyczyło to JCWP (rzek) wskazanych w poprzednim przypisie, z wyłączeniem następujących JCWP, które 
zostały zaplanowane do objęcia omawianym monitoringiem w latach 2016-2020, tj.: PLRW600024188379 
Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego; PLRW6000025188339 Noteć od Małej Noteci do 
Jeziora Wolickiego; PLRW20001728946 Ruziec do Dopł. z jez. Ugoszcz z jeziorami Oborskie i Moszczonne; 
PLRW2000029477 Wda od Prusiny do dopł. z Drzycimia ze zb. Żur i Gródek; PLRW6000024186531 Wełna 
od Lutomni do Dopływu poniżej Jez. Łęgowo. 

64  Zawartych w załączniku nr 8. Presje _ocena_wplywu_ocena_ryzyka_wyniki_obliczen _JCWP_rzeczne, do 
raportu KZGW pn. Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych 
w szczegółowych ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań 
i planów gospodarowania wodami, etap II, raport z wykonanych prac wody powierzchniowe, którego 
wykonawcą był Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. 

65  Dotyczyło to następujących JCWP (rzek): PLRW6000018817899 Kanał Bachorze; PLRW600024188379 
Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego; PLRW6000024186531 Wełna od Lutomni do 
Dopływu poniżej Jez. Łęgowo. 

66  Z wyjątkiem PLRW6000018817899 Kanał Bachorze. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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pochodzącymi ze źródeł komunalnych i będących odbiornikami zanieczyszczeń ze 
źródeł komunalnych, dopiero w latach 2016–2020.  

(dowód: akta kontroli str. 3178-3180, 3202-3210, 3591-3599)  

Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ wyjaśnił, iż „WIOŚ nie oceniał 
wszystkich jcwp pod względem obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze 
względu na obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych i będącymi odbiornikami zanieczyszczeń ze 
źródeł komunalnych, ponieważ w „Poradniku do monitoringu wód powierzchniowych” 
zawierającego wytyczne do projektowania sieci i programów monitoringu wód 
powierzchniowych w WIOŚ w wydanym przez GIOŚ w 2014 roku, na str. 27 
umieszczono uwagę: „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). Z powodów 
praktycznych wskazane jest zastosowanie podejścia odwrotnego: wszystkie JCW 
zakwalifikowane do monitoringu diagnostycznego i/lub operacyjnego są obejmowane 
monitoringiem obszarów chronionych, o ile są odprowadzane do nich ścieki 
komunalne.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 171-172) 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z regulacją zawartą w pkt 25, 
w części V Sposób prowadzenia monitoringu załącznika nr 2 do rozporządzenie 
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. 

Zdaniem NIK, jeżeli dla JCWP istniały przesłanki do uznania ją obszarem chronionym 
i nie było przeszkód merytorycznych, wskazujących na zasadność odstąpienia od badań 
terenowych, to należy ją objąć monitoringiem, który pozwoliłby na ustalenie spełnienia 
bądź niespełnienia wymagań dla tego obszaru. W przypadku zaś stwierdzenia, po 
wykonaniu badań monitoringowych, niespełnienia takich wymagań przez JCWP, 
należało ją – zgodnie z wymogiem określonym w przywołanym powyżej przepisie – 
monitorować w omawianym zakresie, aż do momentu ich spełnienia.  

Nie można także usprawiedliwić opisanego postępowania, stosowaniem przez K-PWIOŚ 
wytycznych zawartych w opracowanym przez GIOŚ Poradniku do monitoringu wód 
powierzchniowych67, gdyż mając na uwadze fakt, iż zgodnie z zapisami Traktatu 
Akcesyjnego68, wody na obszarze całej Polski są wrażliwe na presję komunalną, to 
stanowisko zawarte w przytoczonym Poradniku, ograniczające planowanie takich badań 
jedynie do JCWP zakwalifikowanych do monitoringu diagnostycznego i/lub 
operacyjnego, pozostaje w oczywistej sprzeczności z regulacją zawartą w pkt 25, 
w części V Sposób prowadzenia monitoringu załącznika nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie monitoringu wód. 

 

 

 

 

                                                      
67  Część I – wytyczne do projektowania sieci i programów monitoringu wód powierzchniowych w wojewódzkich 

inspektoratach ochrony środowiska. 
68  Podpisany w dniu 16 kwietnia 2003 r. przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Akt dotyczący warunków 

przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki 
Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki 
Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej – Dz.U. L. 236. 
Z 23.09.2003, s 33. 

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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2) W WPMŚ na lata 2013–2015 nie zaplanowano do objęcia monitoringiem operacyjnym 
14 jednolitych części wód płynących zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych69, ujętych w wykazie Prezesa KZGW, pomimo iż w przypadku tych 
JCWP nie występowały przesłanki merytoryczne, wskazujące na brak możliwości 
poboru prób z częstotliwością wynikającą z obowiązujących przepisów. 

Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ wyjaśnił, iż „niezbadane (…) (nie 
monitorowane) jcwp uznano jako nieistotne dla gospodarki wodnej województwa (cieki 
okresowe, suche). W dniu 17 lipca 2014 r WIOŚ Bydgoszcz przekazał uwagi do obecnie 
obowiązujących sieci jcwp na potrzeby aktualizacji planu gospodarowania wodami, 
w którym wskazano m.in. jcwp położone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
(…), jako niemonitorowane ze względu na marginalne ich znaczenie w sieci 
hydrograficznej i gospodarce wodno-ściekowej. Średnio w okresie lat 2013-2015 koszt 
monitoringu jednego punktu pomiarowo kontrolnego wynosił w województwie kujawsko-
pomorskim 754 zł, tj. (x 8 częstotliwość) 9,1 tys. zł, a 57 jednolite części wód, wynosi 
518,7 tys. zł. Suma ta wykracza poza pulę dotacji otrzymanych przez WIOŚ 
z WFOŚiGW w Toruniu. Kwota ta stanowi w przybliżeniu jedną trzecią środków jaką 
WIOŚ w Bydgoszczy otrzymuje na realizację całości WPMŚ w województwie. Realizacja 
zwiększonych zadań w zakresie monitoringu wód wymagałaby wzmocnienie kadrowego 
Laboratorium oraz wydziału monitoringu środowiska, a także rozwoju infrastruktury 
technicznej (pomieszczenia techniczne, laboratoryjne oraz środki transportu. 
Niezbadane 2 jcwp jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych w programie 
PMŚ 2016–2020, ujętych w wykazie KZGW (nie monitorowane) uznano jako nieistotne 
dla gospodarki wodnej województwa (cieki okresowe, suche) oraz rzeki pojezierne 
niespełniające kryteriów dla wód płynących. Wyżej przy wyjaśnianiu przyczyn nieujęcia 
jcw programie PMŚ 2013–2015 wyjaśniłem główne przyczyny, dodatkowo podkreślam, 
że na naradzie w GIOŚ w roku 2015 przygotowałem prezentację dotyczącą głównych 
problemów merytorycznych realizacji monitoringi wód, w której zwróciłem uwagę m.in. 
na niewłaściwe zdaniem WIOŚ jcwp w województwie kujawsko-pomorskim.”. 

Ponadto wskazał, że „(…) GIOŚ nie wnosił uwag do przedkładanej  w programach liczby 
jcwp monitorowanej na terenie województwa i w takim kształcie Programy PMŚ na 
poszczególne lata uzyskiwały akceptację GIOŚ, co było jednoznaczne w ocenie WIOŚ  
z akceptacją sieci prowadzonego monitoringu na terenie województwa.(…) WIOŚ nie 
informował bezpośrednio Prezesa KZGW o nieobjęciu monitoringiem jcwp wskazanych 
do monitoringu w tabelach przekazywanych za pośrednictwem GIOŚ do planowania na 
okres 2013-2015 i 2016-2020 (dotyczy przykładowo obszarów zagrożonych 
nieosiągnieciem celów środowiskowych obszarów chronionych N2000, obszarów 
narażonych na eutrofizację). W tabelach przekazywanych do GIOŚ widać było różnice 
w objęciu poszczególnych wykazanych przez GIOŚ jcwp. WIOŚ nie otrzymywał 
pisemnych informacji ani uwag o nieobjęciu poszczególnych jcwp przykładowo przy 
opiniowaniu programów WPMS na poszczególne lata. WIOŚ nie miał uprawnień do 
informowania KZGW o zaistniałej rozbieżności z racji podległości służbowej było to 
zadanie GIOŚ (…).”.  

 (dowód: akta kontroli str. 59, 70-71, 293, 3258-3260, 3383-3384) 

NIK zauważa, 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 

                                                      
69    Dotyczyło to następujących JCWP: PLRW6000171883689 Biała Struga, PLRW200017292982 Dopł. spod 

Białych Błot, PLRW20001729369 Dopł. spod Gawrońca, PLRW20001729154 Dopł. z Przyłubia, 
PLRW2000172918 Dopł. z Solca Kujawskiego, PLRW20001727952 Dopł. ze 
Skwirynowa,PLRW20001727914 Dopływ spod Wilczeńca, PLRW6000171881952 Dopływ z Bożejewic, 
PLRW20002627936 Dopływ z Sierzchowa, PLRW20001727954 Dopływ ze Stajenczynek, 
PLRW20001729192 Kanał Łęgnowa, PLRW20001728892 Pisa, LRW20001727722 Struga z jeziorem 
Wikaryjskim do ujścia, PLRW600025186339 Wełna do Lutomni. 
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wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych. Zatem K-PWIOŚ nie posiadała 
kompetencji do odstąpienia od prowadzenia monitoringu operacyjnego JCWP, w wyniku 
odmiennej od Prezesa KZGW oceny ich zagrożenia w zakresie spełniania celów 
środowiskowych. NIK nie podziela także złożonych w trakcie kontroli wyjaśnień 
Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ, iż nieujęcie omawianych JCWP, 
w ramach monitoringu operacyjnego, w WPMŚ na lata 2013–2015, spowodowane było 
brakiem wystarczających środków finansowych, gdyż takie postępowanie świadczy 
o ograniczaniu i dostosowaniu zakresu WPMŚ na lata 2013–2015 do możliwości 
finansowych, a nie rzeczywistych potrzeb. Brak środków finansowych może co najwyżej 
usprawiedliwiać brak wykonania zadań ale nie brak ich planowania. 
W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Środowiska 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 było niezgodne z zatwierdzonym przez Ministra Środowiska Programem 
Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013–2015, zgodnie z którym programem 
monitoringu operacyjnego w województwie powinny zostać objęte jednolite części wód 
płynących, zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych według wykazu 
sporządzonego przez Prezesa KZGW. Tym samym niezaplanowanie monitoringu ww. 
JCWP w projekcie WPMŚ na lata 2013–2015 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 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 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. 

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

3. Prowadzenie monitoringu jakości wód rzek 

W ramach realizacji WPMŚ na lata 2013–2015 objęto: 

 monitoringiem diagnostycznym – wszystkie zaplanowane 34 JCWP; 

 monitoringiem operacyjnym – wszystkie zaplanowane 124 JCWP;  

 monitoringiem obszarów chronionych – 85 JCWP z zaplanowanych 86 JCWP;  

 monitoringiem badawczym – wszystkie trzy JCWP.  

Aneksem nr 1 zmieniono szczegółowy zakres badań rzek w roku 2014. Z uwagi na 
ograniczenia dotacji z WFOŚiGW zrezygnowano z badań substancji priorytetowych na 
sześciu stanowiskach oraz uzupełniono zakres badań oraz zwiększono ich częstotliwość na 
wybranych stanowiskach70.  

(dowód: akta kontroli str. 34-35) 

Każdorazowo odstępstwa od założonego programu badań były wyjaśniane przy 
przekazywaniu GIOŚ corocznego sprawozdania z realizacji zadań WIOŚ.  

(dowód: akta kontroli str. 103-105) 

                                                      
70  Zrezygnowano z badań substancji priorytetowych na stanowiskach: Brynica - pow. Pissy, Bartniczka, Mątwa 

poniżej jeziora Święte, Prusina poniżej oczyszczalni w Śliwicach, Wda  Stara Rzeka, Wda – Gródek. 
Uzupełniono zakres badań na dwóch stanowiskach o arsen, bar, chrom VI, chrom og, cynk, miedź, fenole 
lotne, węglowodory ropopochodne i glin 4x/rok; Zwiększono częstotliwość badan krzemionki na Wiśle 
Przechowie do 8x/rok. Dopisano wskaźnik zawiesiny krzemionki 12x/rok na dwóch stanowiskach. Dopisano 
badania bakteriologiczne z częstotliwością 8x/rok na 13 stanowiskach. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przy realizacji WPMŚ na lata 2016–2020, w 2016 r. (do października) nie wykonano 
zakładanej częstotliwości monitoringu w jednym pp-k z uwagi na suszę71. 

 (dowód: akta kontroli str. 73-74) 

W ramach realizacji WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020 prawidłowo 
wykonywano badania elementów biologicznych w zakresie składu i liczebności flory wodnej 
oraz składu i liczebność makrobezkręgowców bentosowych w ramach poszczególnych 
rodzajów monitoringu.  
Spośród 34 JCWP objętych monitoringiem diagnostycznym w latach 2013–2015, w ośmiu 
nie zostały wykonane badania ichtiofauny. Badania ichtiofauny zlecał GIOŚ wykonawcy 
zewnętrznemu.  

(dowód: akta kontroli str. 59-59, 3187-3188, 3256-3260) 

Analiza zakresu badań monitoringu dla dwóch losowo wybranych pp-k wyznaczonych 
w ramach monitoringu operacyjnego, diagnostycznego i obszarów chronionych 
wyznaczonych ze względu na obszary przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, 
ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, których utrzymanie lub poprawa stanu wód 
jest ważnym czynnikiem w ich ochronie72, wykazała, iż:  

− w 2013 r., zakres zbadanych wskaźników jakości jednolitych części wód płynących 
w przypadku czterech wskaźników specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych 
i niesyntetycznych73 oraz w przypadku ośmiu wskaźników substancji priorytetowych 
w dziedzinie polityki wodnej74, był mniejszy od zakresu określonego w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia w sprawie monitoringu wód. K-PWIOŚ wyjaśniła, że „wskaźniki 
określone w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 listopada 2011r w 
sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jcwp nie były badane z uwagi na brak 
aparatury, która umożliwiała osiągnięcie dolnych granic oznaczalności określonych w 
ww. rozporządzeniu. Ponadto WIOŚ w Bydgoszczy z uwagi na niewystarczające środki 
finansowe nie mógł zlecić badań laboratorium zewnętrznemu. (…) w 2013 roku 
opracowano metodyki przygotowania próbek do badań oraz metodyki analityczne do 
przedmiotowych wskaźników. W latach 2013-2016 WIOŚ w Bydgoszczy czynił starania 
o pozyskanie środków na zakup odpowiedniej aparatury analitycznej. Sukcesywnie 
kupowano i uruchamiano aparaturę pomocniczą oraz stosowano spektralnie czyste 
odczynniki i wzorce co umożliwiło zwiększenie możliwości analitycznych. Od 2016 roku 
po modernizacji stanowisk w Laboratorium wykonuje wszystkie oznaczenia określone 
ww. rozporządzeniem.”  

− w 2013 r. częstotliwość badań w przypadku czterech wskaźników75 była mniejsza niż 
określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód; 

− dla 10 wskaźników76 stosowano metodyki inne niż metodyki referencyjne, określone 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód. K-PWIOŚ wyjaśniła, iż 
stosowane metodyki były równoważne z metodami referencyjnymi i spełniały warunki 
ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 74, 100-102, 211-217, 265-271, 598-600) 

K-PWIOŚ nie zlecała zewnętrznym jednostkom organizacyjnym prac na potrzeby realizacji 
zadań monitoringu rzek. 

(dowód: akta kontroli str. 38) 

                                                      
71  Bacha (Struga Toruńska)  pow. Jez. Mlewieckiego, Mlewiec (kod punktu  PL01S0601_1017). Przyczyną 

był występujący od lipca brak wody w korycie spowodowany suszą hydrologiczną. 
72  Czerska Struga, kod jednolitej część PLRW200018292529, kod ppkPl01S0601_1032; i Brda od wypływu 

z jeziora Kosobudno do wpływu do zbiornika Koronowo, kod jednolitej część PLRW200020292599, kod 
ppkPl01S0601_1027. 

73  Srebro; tytan, beryl; cyna. 
74  Difenyloetery bromowane, C 10-13-chloroalkany, oktynoloofenole, diuron, izoproturan, nonylofenole, 

oktynoloofenole, związki tributylcny. 
75   BZT5; OWO; twardość, alachlor. 
76   Substancje rozpuszczone, twardość ogólna,  krzemionka; fenole lotne, cyjanki wolne, 1,2- dichloroetan, 

fluoranten, naftalen, symazyna, ChZT- Cr. 
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K-PWIOŚ wyjaśniła, iż „(…) zlecanie innym laboratoriom wykonywania badań wody 
i ścieków (…) wiązało się z kosztami wykonywania analiz oraz z kosztami transportu, na 
które WIOŚ w Bydgoszczy w budżecie nie miał zapewnionych środków finansowych.” . 

(dowód: akta kontroli str. 1120, 3108) 

Pracownicy WIOŚ na etapie sporządzania WPMŚ w trybie roboczym kontaktowali się 
z innymi wioś w celu ustalenia realizacji monitoringu granicznych JCWP. 

 (dowód: akta kontroli str. 37-38, 44c) 

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

Częstotliwość badań monitoringu wód, dla dwóch losowo wybranych pp-k wyznaczonych 
w ramach monitoringu operacyjnego, diagnostycznego i obszarów chronionych 
wyznaczonych ze względu na obszary przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, 
ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, których utrzymanie lub poprawa stanu wód 
jest ważnym czynnikiem w ich ochronie77 – w przypadku trzech wskaźników badanych 
w ramach monitoringu diagnostycznego – była mniejsza78 niż określona w załączniku nr 3 
do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód. 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyjaśniła, iż „ (…) planując 
zakres monitoringu diagnostycznego na rok 2013 na cieku Czerska Struga, kod 
PLRW200018292529 i Brda od wypływu z jeziora Kosobudno do wypływu do zbiornika 
Koronowo, kod PLRW200020292599 oparto się na rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form prowadzenia monitoringu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. Nr 258, poz. 1550). Załącznik nr 3 do ww. 
rozporządzenia określa częstotliwość badania parametrów jakości wody w ramach 
monitoringu diagnostycznego: poz. 3.3.2.2. BZT5, 3.2.4. OWO oraz 3.3.8. twardość ogólna 
wody na 6 razy w roku. Z uwagi na fakt, że ww. punktach realizowany był oprócz 
monitoringu diagnostycznego monitoring operacyjny omyłkowo przyjęto  częstotliwość 
badanych ww. wskaźników obowiązującą w monitoringu diagnostycznym tj. 6 zamiast 8 tak 
jak to przewidziano w monitoringu operacyjnym.”. 

(dowód: akta kontroli str. 211-217) 

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

4. Dokonywanie ocen stanu wód rzek 

Obowiązujący system dokonywania ocen JCWP nie był, według K-PWIOŚ, w pełni 
zadawalający. Wojewódzki Inspektor wskazała m.in., iż „(…) problemem są zmiany 
legislacyjne wprowadzane do kolejnych rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie 
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych 
części wód powierzchniowych. Zmiany te powodują, że porównywanie końcowej klasyfikacji 
jcw badanych w różnych okresach może być obarczone błędem. Analogiczna sytuacja ma 
miejsce przy konieczności oceny badanych jcw na bazie projektu rozporządzenia. Kwestie 
te były sygnalizowane na naradach naczelników wydziału monitoringu środowiska 
i kierowników laboratoriów organizowanych przez GIOŚ. Z uwagi na fakt, że podstawą 
wykonywanej oceny klasyfikacyjnej w monitoringu wód są parametry biologiczne, których 
metodyka jest w trakcie dopracowywania (np. nastąpiło przesunięcie granic klas czystości), 
może to generować błędy interpretacyjne, co może mieć wpływ na końcową ocenę. 
W przypadku wskaźnika „ichtiofauna” wykorzystanie do ocen danych pochodzących 

                                                      
77  Czerska Struga, kod jednolitej część PLRW200018292529, kod ppkPl01S0601_1032; i Brda od wypływu 

z jeziora Kosobudno do wpływu do zbiornika Koronowo, kod jednolitej część PLRW200020292599, kod 
ppkPl01S0601_1027. 

78   BZT5 - wykonano 6 razy powinno być 8; OWO wykonano 6 razy powinno być 8; twardość wykonano 6 razy 
powinno być 8; alachlor został oznaczony 6 razy ze względu na wdrożenie metody badawczej w drugiej 
połowie roku. 
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wyłącznie od rybackiego użytkownika wód generuje, zdaniem WIOŚ w Bydgoszczy, mało 
wiarygodną wartość wskaźnika, determinującego jednak ocenę końcową.” . 

(dowód: akta kontroli str. 604-605) 

W WIOŚ nie dokonywano ocen niemonitorowanych JCWP. K-PWIOŚ wyjaśniła, iż „(…) 
wynikało to z braku opracowania przez GIOŚ metody oceny stanu niemonitorowanych jcwp, 
o której mowa w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013–2015 
w podrozdziale 4.2.1. Na warsztatach zorganizowanych przez GIOŚ dla pracowników 
wydziału monitoringu środowiska odpowiedzialnych za monitoring wód jednorazową 
poruszono tę problematykę, jednak w wyniku dyskusji uznano, że wykonywanie oceny 
niemonitorowanych jcwp przez ekstrapolacje na monitorowane jcwp nawet należące tego 
samego typu abiotycznego nie ma uzasadnienia merytorycznego z uwagi na silne 
indywidualne zróżnicowanie poszczególnych jcwp nawet w obrębie tej samej zlewni. Ocena 
wykonywana tą metodą ma niską wiarygodność.”.   

(dowód: akta kontroli str. 3278-3282) 

W latach 2013−2015 dla wszystkich 124 badanych JCWP przeprowadzono klasyfikację 
elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych, przy czym: 

 w 2013 r. dokonano klasyfikacji 27JCWP pod względem elementów biologicznych oraz 
32 pod względem elementów fizykochemicznych i elementów hydromorfologicznych; 

 w 2014 r. dokonano klasyfikacji 44 JCWP pod względem elementów biologicznych oraz 
48 pod względem elementów fizykochemicznych i elementów hydromorfologicznych; 

 w 2015 r. dokonano klasyfikacji 53 JCWP pod względem elementów biologicznych oraz  
44 pod względem elementów fizykochemicznych i elementów hydromorfologicznych; 

 w okresie 2013−2015 uwzględniano dziedziczenie wyników badań z lat poprzednich, 
w tym: w przypadku 64 JCWP w odniesieniu do elementów biologicznych, w 54 JCWP 
w odniesieniu do wskaźników wchodzących w skład flory wodnej (fitoplankton, fitobentos 
i makrofity), w 36 JCWP w odniesieniu do makrozoobentosu, w 18 JCWP w odniesieniu 
do ichtiofauny oraz w 10 w odniesieniu do wskaźników specyficznych zanieczyszczeń 
syntetycznych i niesyntetycznych oraz wskaźników chemicznych charakteryzujących 
występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które 
wykonywano raz w cyklu sześcioletnim.  

(dowód: akta kontroli str. 700-703, 3414) 

Klasyfikację elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 
jednolitych części wód płynących, wykonano: za 2013 r. – 9 maja 2014 r., za 2014 r. – 
30 czerwca 2015 r. i za 2015 r. – 30 czerwca 2016 r.  

W wyniku klasyfikacji elementów biologicznych 124 JCWP: 

 w 2013 r. żadnej nie zaliczono do klasy I, pięć zaliczono do klasy II, 13 do klasy III, 
pięć do klasy IV i cztery do klasy V, nie oceniono 97 JCWP; 

 w 2014 r. żadnej nie zaliczono do klasy I, osiem zaliczono do klasy II, 22 do klasy III, 
12 do klasy IV i dwie do klasy V, nie oceniono 80 JCWP; 

 w 2015 r. żadnej nie zaliczono do klasy I, cztery zaliczono do klasy II, 30 do klasy III, 
15 do klasy IV i cztery do klasy V, nie oceniono 71 JCWP. 

W wyniku klasyfikacji elementów fizykochemicznych 124 JCWP: 

 w 2013 r. dwie zaliczono do klasy I, 12 do klasy II, 18 sklasyfikowano poniżej stanu 
dobrego (PSD), nie oceniono 92 JCWP; 

 w 2014 r. trzy zaliczono do klasy I, 24 do klasy II, 21 sklasyfikowano jako PSD, nie 
oceniono 76 JCWP; 

 w 2015 r. dwie zaliczono do klasy I, 24 do klasy II, 18 JCWP sklasyfikowano jako PSD, 
nie oceniono 80 JCWP. 

W wyniku klasyfikacji elementów hydromorfologicznych 124 JCWP: 

 w 2013 r. dwie zaliczono do klasy I, 29 do klasy II, nie oceniono 93 JCWP; 

 w 2014 r. dwie zaliczono do klasy I, 45 do klasy II, nie oceniono 77 JCWP;  
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 w 2015 r. dwie zaliczono do klasy I, 46 zaliczono do klasy II, nie oceniono 76 JCWP. 

 (dowód: akta kontroli str. 300-304, 700-703) 

W WIOŚ brak było dokumentów potwierdzających termin dokonania corocznej klasyfikacji 
poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 
JCWP rzecznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 351-352) 

W latach 2013−2015, w wyniku badań 124 JCWP, stwierdzono pogorszenie klasy 
elementów biologicznych 49 JCWP oraz klasy elementów fizykochemicznych 10 JCWP 
Klasy elementów hydrobiologicznych badanych JCWP nie uległy zmianom. W przypadku 15 
JCWP pogorszenia klasy elementów biologicznych miało charakter czasowy, 15 miało 
charakter trwały, a dla 19 brak było danych, co wyjaśniono przede wszystkim brakiem 
możliwości oceny tendencji zmian z uwagi na brak wcześniejszych badań poszczególnych 
elementów biologicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 700-703) 

K-PWIOŚ wyjaśniła, iż  przyczynami pogorszenia klasyfikacji biologicznej na ww. JCWP, 
były: zwiększenie ilości elementów biologicznych badanych w cyklu 2013-2015 w stosunku 
do okresu 2010-2012 (w tym ichtiofauny, która w wielu przypadkach wykazywała niską 
klasę), zmianę zakresu klas dla elementów biologicznych.” .  

(dowód: akta kontroli str. 604-608) 

W badanym okresie, wyniki badań i dokonanej klasyfikacji wykazały poprawę klasy 
elementów biologicznych 12 JCWP, a klasy elementów fizykochemicznych 20 JCWP.  

(dowód: akta kontroli str. 700-703) 

K-PWIOŚ terminowo dokonała ocen:  

 stanu ekologicznego 43 naturalnych JCWP,   

 potencjału ekologicznego ośmiu JCWP sztucznych i 72 silnie zmienionych, 

 stanu chemicznego 44 JCWP, 

 oceny stanu 116 JCWP, 

 badanych w latach 2013–2015, a ich wyniki przekazał Głównemu Inspektorowi Środowiska 
przy pismach z dnia: 8 maja 2014 r. za 2013 r., 30 czerwca 2015 r. za 2014 r. i 30 czerwca 
2016 r. za 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 300-304, 697-699) 

W wyniku oceny stanu ekologicznego badanych naturalnych JCWP: 

 w 2013 r. stan ekologiczny określono dla 11, w tym dla: dwóch jako dobry, czterech – 
jako umiarkowany, pięciu − jako słaby; 

 w 2014 r. stan ekologiczny określono dla 12, w tym dla: jednej jako dobry, siedmiu – jako 
umiarkowany, trzech − jako słaby i jednej − jako zły; 

 w 2015 r. stan ekologiczny określono dla 20, w tym dla: trzech jako dobry, 14 – jako 
umiarkowany, trzech − jako słaby. 

(dowód: akta kontroli str. 700-703) 

W latach 2013−2015, w wyniku badań 43 JCWP naturalnych, stwierdzono pogorszenie 
stanu ekologicznego 15 JCWP, w tym dla ośmiu miało ono charakter czasowy, a dla 
sześciu charakter trwały, dla jednej WIOŚ nie miał danych w tym zakresie, co wyjaśniono 
jednokrotnie wykonanym badaniem ichtiofauny. Z kolei poprawę stanu ekologicznego 
stwierdzono w przypadku czterech badanych JCWP. 

 (dowód: akta kontroli str. 610 -611, 700 -703) 

W wyniku oceny potencjału ekologicznego badanych sztucznych i silnie zmienionych 
JCWP: 

 w 2013 r. potencjał ekologiczny określono dla 16, w tym: dla jednej jako dobry 
i powyżej dobrego, 11 – jako umiarkowany, czterech – jako zły; 
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 w 2014 r. potencjał ekologiczny określono dla 32, w tym: dla pięciu jako dobry 
i powyżej dobrego, 19  – jako umiarkowany, siedmiu − jako słaby, jednej jako zły; 

 w 2015 r. potencjał ekologiczny określono dla 33, w tym: dla jednej jako dobry 
i powyżej dobrego, 16 – jako umiarkowany, 12 − jako słaby oraz czterech – jako zły. 

(dowód: akta kontroli str. 300-304, 697-699, 700-703) 

W latach 2013−2015, w wyniku badań ośmiu JCWP sztucznych i 72 silnie zmienionych, 
stwierdzono pogorszenie potencjału 23 JCWP, w tym dla ośmiu miało ono charakter 
czasowy, a dla czterech charakter trwały. Dla 11 JCWP WIOŚ nie miał danych w tym 
zakresie, co wyjaśniono jednokrotnie wykonanym badaniem ichtiofauny. Poprawę 
potencjału ekologicznego stwierdzono dla sześciu JCWP. 

(dowód: akta kontroli str. 610-611, 700 -703) 

W wyniku oceny stanu chemicznego badanych JCWP: czterech w 2013 r.; 17 w 2014 r. 
oraz 23 w 2015 r., każdorazowo oceniono go jako dobry. W żadnej JCWP nie stwierdzono 
pogorszenia tego stanu.  

 (dowód: akta kontroli str. 300-304, 353, 697-699, 700 -703, 3412-3413) 

W wyniku oceny stanu badanych JCWP: 

 w 2013 r. – w przypadku jednej oceniono go jako dobry, a 24 jako zły; 

 w 2014 r. – w przypadku dwóch oceniono go jako dobry, a  38 jako zły; 

 w 2015 r. – w przypadku jednej oceniono go jako dobry, a 50 jako zły. 

(dowód: akta kontroli str. 300-304, 697-699, 700-703) 

Wśród JCWP badanych w latach 2013−2015, pogorszenie stanu stwierdzono w przypadku 
dwóch, w tym jednej o charakterze czasowym, a dla  drugiej WIOŚ nie posiadał danych 
w omawianym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str.  610-611, 700 -703) 

K-PWIOŚ wyjaśniła, że: „(…) na pogorszenie oceny jcw o  kodzie PLRW20002127935, 
Wisła od granicy Regionu Wodnego Dolnej Wisły do dopł. z Sierzchowa wpłynęła ocena 
ichtiofauny z 2011 roku, która obniżyła ocenę biologiczną z II do III klasy. Ocena ichtiofauny 
była wykonywana przez wykonawcę zewnętrznego. Pozostałe badane przez WIOŚ 
Bydgoszcz wskaźniki z grupy 3 - elementy fizykochemiczne i 4 - wskaźniki chemiczne 
charakteryzujące występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego odpowiadały I i II klasie. Na pogorszenie oceny jcw o  kodzie PLRW20002028779, 
Drwęca od Jez. Drwęckiego do Brodniczki wpłynęła ocena elementu biologicznego – 
makrofitów z 2014 roku. Rzeka na tym odcinku jest odbiornikiem ścieków komunalnych 
z Brodnicy i ze względu na panującą suszę hydrologiczną zwiększył się udział ścieków 
komunalnych w wodach Drwęcy, co mogło wpłynąć na ocenę biologiczną. Nie można także 
wykluczyć naturalnych zmian w ekosystemie rzeki związanych z zjawiskiem sukcesji 
ekologicznej.”.  

(dowód: akta kontroli str. 604 -608) 

W latach 2013−2015 nie stwierdzono poprawy stanu jednolitych części wód płynących 
(rzek). 

(dowód: akta kontroli str. 700-703) 

Analiza klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 
oraz oceny stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu sześciu79 losowo 
wybranych JCWP rzecznych, dwóch dla każdego roku z okresu 2013–2015, wykazała 
zgodność dokonanej w WIOŚ klasyfikacji i oceny z wymaganiami rozporządzeń Ministra 
Środowiska  w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

                                                      
79  Dla 2013 r. – Struga Młyńska (PLRW2000172798, typ abiotyczny 17) i Bielska Struga 

(PLRW200025292549, typ abiotyczny 25); dla 2014 r. – Brynica od Pisi do ujścia (PLRW2002428749, typ 
abiotyczny 24) i Tążyna z Kanałem Parchańskim od dopływu z Nowego Dworu (PLRW2000172796499, typ 
abiotyczny 17); dla 2015 r. – Chodeczka od wypływu z jez. Borzymowskiego do ujścia 
(PLRW200020278699, typ abiotyczny 20) i Lutryna od kanału Sicińskiego (PLRW200019296699, typ 
abiotyczny 19). 
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oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych80, a także z wytycznymi 
GIOŚ. Główny Inspektor określił w wytycznych m.in. graniczne wartości substancji 
szczególnie szkodliwych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, dla 
wód klasy I i II, które w powyższym rozporządzeniu zostały określone jako łączne dla obu 
klas.  

(dowód: akta kontroli str. 345-362, 731-768) 

Badania ichtiofauny wraz z ich oceną prowadził Instytut Rybactwa Śródlądowego 
w Olsztynie (IRŚ), na zlecenie GIOŚ. W 2013 r. GIOŚ przekazał WIOŚ wyniki badań 
ichtiofauny przeprowadzone przez IRŚ w latach 2011 i 2012. Ze względu na fakt, że ocena 
ta w wielu przypadkach w sposób znaczący odbiegała od pozostałych wskaźników, GIOŚ 
zalecił, aby w takich przypadkach oceny ichtiofauny nie uwzględniać w klasyfikacji JCWP.  

W 2015 r. WIOŚ otrzymał wyniki badań ichtiofauny dla 21 JCWP badanych w roku 2014. 
W procesie oceny stanu ekologicznego tych JCWP uwzględniono wyniki dla 10. Dla 
pozostałych 11 badań ichtiofauny  nie uwzględniono, kierując się takimi przesłankami jak 
w 2013 r. K-PWIOŚ, w przypadku czterech JCWP81, dokonała w 2015 r. ich reklasyfikacji 
w związku z otrzymaniem od GIOŚ wyników ichtiofauny. W roku 2016 otrzymano wyniki 
ichtiofauny dla siedmiu JCWP badanych w 2015 roku, gdzie w przypadku czterech 
wykorzystano je do ustalenia oceny stanu ekologicznego, natomiast w przypadku trzech 
badań ichtiofauny nie uwzględniono. Procedura wykluczenia wyników opierała się na tych 
samych założeniach co w roku 2013 i 2015. 

 (dowód: akta kontroli str. 3285-3286, 3590) 

W latach 2011–2015, na 34 JCWP badane w ramach monitoringu diagnostycznego, w 19 
przypadkach wyniki badań ichtiofauny spowodowały obniżenie klasyfikacji. W opinii 
specjalisty w WIOŚ ds. wód płynących, szczególnie w przypadku małych cieków liczebność 
ichtiofauny i jej skład gatunkowy nie zawsze odzwierciedla stan wód. Pracownicy WIOŚ 
kilkukrotnie zwracali uwagę na ten fakt podczas narad naczelników wydziałów monitoringu 
środowiska i kierowników laboratoriów. Jednocześnie Naczelnik Wydziału Monitoringu 
Środowiska podkreślił, że klasyfikacja dokonana bez ichtiofauny nie jest równocenna z tą 
uwzględniającą ichtiofaunę. WIOŚ nie ma jednak wpływu na zakres wykonywanej 
klasyfikacji ichtiologicznej.   

(dowód: akta kontroli str. 345-362) 

K-PWIOŚ dokonała oceny stopnia eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych za 
okres 2012–2015. Przy dokonywaniu oceny stosowano metodykę opracowaną przez GIOŚ 
oraz wytyczne KE. W jej wyniku występowanie eutrofizacji stwierdzono w 69 JCWP, tj. w 11 
więcej niż w okresie poprzedzającym dokonanie omawianej oceny.  

(dowód: akta kontroli str. 704-712) 

WIOŚ za poszczególne lata okresu 2013–2015 dokonał ocen spełnienia wymagań przez 
JCWP, wyznaczone i zaplanowane do  objęcia monitoringiem poszczególnych rodzajów 
obszarów chronionych. I tak w przypadku monitoringu obszarów: 

 chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia, o których mowa w art. 49b ust. 3 ustawy – Prawo 
wodne – corocznie oceniono dwie JCWP, z których jedna spełniała takie wymagania 
w latach 2013–72014, a druga jedynie w 2015 r; 

 chronionych  lub nimi powiązanych ze względu na obszary wrażliwe na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych i będących 
odbiornikami zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych – oceniono 75 JCWP, z których 18 
spełniało takie wymagania; 

                                                      
80  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. 

81  Raciąska Struga – badana w 2013/reklasyfikowano w 2015; Rypienica  badana w 2013/reklasyfikowano 

w 2015; Szumionka  badana w 2013/reklasyfikowano w 2015; Wda do ujścia  badana 
w 2014/reklasyfikowano w 2015.  
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 narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych – 
oceniono 16 JCWP, z których jedna spełniała takie wymagania; 

 chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na obszary przeznaczone do ochrony 
siedlisk i gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, których utrzymanie 
lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – oceniono 25 JCWP, 
z których cztery spełniały takie wymagania. 

(dowód: akta kontroli str. 3248-3255) 

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

1. K-PWIOŚ dokonała klasyfikacji poszczególnych elementów fizykochemicznych, 
biologicznych i hydromorfologicznych JCWP za rok 2013 – 9 maja 2014 r, za 2014 r. – 
30 czerwca 2015 r., za 2015 r. – 30 czerwca 2016 r., tj. z opóźnieniem  odpowiednio 
o 39, 91 i 91 dni kalendarzowych w stosunku do terminu wynikającego z przepisów 
prawa. 

(dowód: akta kontroli str.: 302-303, 351-352) 

Zgodnie z § 8: rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. i z dnia 
22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, 
regulującego dokonywanie klasyfikacji  elementów fizykochemicznych, biologicznych 
i hydromorfologicznych JCWP odpowiednio za rok 2013 i za lata 2014–2015, klasyfikacji 
poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 
jednolitych części wód płynących dokonuje się corocznie, najpóźniej do końca I kwartału 
po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były wykonywane badania. 

W WIOŚ brak było dokumentów potwierdzających termin dokonania corocznej 
klasyfikacji poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych 
i hydromorfologicznych JCWP rzecznych. Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Monitoringu 
Środowiska WIOŚ, GIOŚ nie wymagał przesyłania klasyfikacji poszczególnych 
elementów w określonym rozporządzeniem terminie. Wskazał także, iż w WIOŚ 
dokonywano takiej klasyfikacji sukcesywnie i zwykle w połowie II kwartału zamieszczano 
wyniki na stronie internetowej. 

  (dowód: akta kontroli str. 351-352) 

2. K-PWIOŚ po dokonaniu w 2015 r.  reklasyfikacji stanu czterech JCWP82, w związku 
z przekazaniem przez GIOŚ wyników badań ichtiofauny dla 21 JCWP już po terminie 
sporządzenia ocen stanu tych wód, nie zamieściła stosownej informacji na stronie 
internetowej WIOŚ ani nie zapewniła korekty wcześniej sporządzonej Informacji o stanie 
środowiska województwa kujawsko – pomorskiego. 

(dowód: akta kontroli str.: 35, 3256-3260) 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyjaśniła, że  „z uwagi 
na coroczną edycję „Informacji o stanie środowiska województwa kujawsko-
pomorskiego” zamieszczaną na stronie internetowej WIOŚ oraz prezentowaną na 
sesjach i posiedzeniach komisji władzom samorządowym a także wydawanie „Raportu 
o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego”, informowanie 
zainteresowane organy (przede wszystkim rady powiatów i sejmik województwa) oraz 
społeczeństwa o zmianach dokonywanych po terminie ukazania się ww. publikacji, 
byłoby działaniem trudnym do wytłumaczenia i w powszechnym odbiorze podważającym 
wiarygodność inspekcji. W minionym okresie nie zaistniała także potrzeba udostępniania 
w ramach informacji o środowisku, szczegółowych danych dla wymienionych 4 JCWP, 
przy okazji których powinno zwrócić się uwagę na dokonane zmiany w ocenie jakości ich 
wód. Natomiast organom samorządowym, na posiedzeniach komisji lub sesjach na które 

                                                      
82  Raciąska Struga – badana w 2013/reklasyfikowano w 2015; Rypienica  badana w 2013/reklasyfikowano 

w 2015; Szumionka  badana w 2013/reklasyfikowano w 2015; Wda do ujścia  badana 
w 2014/reklasyfikowano w 2015. 
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zapraszani byli przedstawiciele WIOŚ w Bydgoszczy, przy omawianiu jakości wód na 
terenie województwa każdorazowo sygnalizowano problemy wynikające z włączenia 
nowych elementów biologicznych uwzględnianych w ocenie.  Należy zdawać sobie 
jednak sprawę, z niewielkiego stopnia przygotowania odbiorców do percepcji 
opracowywanej informacji.”  

(dowód: akta kontroli str. 3420-3424) 

Ponadto Naczelnik Wydziału Monitoringu w WIOŚ wskazał, że przyjętą formą 
informowania radnych o zmianach wynikających z reklasyfikacji rzek w związku z 
otrzymanymi wynikami GIOŚ była ustna informacja odnośnie ww., przekazywana na 
kolejnej sesji rady poświęconej informacji o stanie środowiska województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 3581-3582 ) 

W ocenie NIK, opisane wyżej postępowanie było nierzetelne.  

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

5. Finansowanie zadań związanych z monitoringiem jakości wód 
rzek 

Na realizację zadań monitoringu rzek w latach 2013–2016 (do dnia zakończenia kontroli) 
wydatkowano83 łącznie 4.786,3 tys. zł84, z czego: 3.253,6 tys. zł85 (68,0%) stanowiły środki 
otrzymane z WFOŚiGW; 730,6 tys. zł (15,3%) stanowiły środki własne WIOŚ; 802,1 tys. zł86 
(16,7%) stanowiły środki Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 372) 

W badanym okresie WIOŚ wnioskował do WFOŚiGW o dofinansowanie zadań z zakresu 
monitoringu rzek w kwocie ogółem 3.323,7 tys. zł, a otrzymał 2.626,0 tys. zł87 (79,0% 
wnioskowanych środków). Uzyskane dofinansowanie wykorzystano i rozliczono zgodnie 
z warunkami zawartych umów.  

 (dowód: akta kontroli str. 363-364, 482-527) 

W 2015 r. z inicjatywy WIOŚ dwukrotnie zmniejszono kwotę dofinansowania monitoringu 
wód otrzymanego na ten rok z WFOŚiGW, tj.:  

 aneksem z dnia 18 sierpnia 2015 r. zmniejszono wysokość środków przeznaczonych na 
monitoring wód – z 633,7 tys. zł do 616,6 tys. zł, tj. o 17,1 tys. zł z braku możliwości 
poboru substancji priorytetowych na jez. Wieleckim; 

 aneksem z dnia 19 listopada 2015 r., dokonano zmniejszenia kwoty zaplanowanej na 
monitoring wód – z 616,6 tys. zł do 608,7 tys. zł, tj. o 7,9 tys. zł, z powodu braku  
możliwości poboru prób z rzek z uwagi na suszę hydrologiczną. 

 (dowód: akta kontroli str. 572-578, 604-608) 

                                                      
83  Przez WIOŚ i GIOŚ. 
84  W 2013 r. wydatkowano łącznie 972,5 tys. zł (środki WFOŚiGW stanowiły 762,6 tys. zł -78,4%, a środki 

własne WIOŚ 209,9 tys. zł – 21,6%); w 2014 r. wydatkowano łącznie 1.247,8 tys. zł (środki WFOŚiGW 
stanowiły 919,7 tys. zł – 73,7%; środki własne WIOŚ stanowiły 190,5 tys. zł – 15,3% a środki GIOŚ 
137,6 tys. zł – 11,0%); w 2015 r. wydatkowano łącznie 1.644,5 tys. zł (środki WFOŚiGW stanowiły 801,7 
tys. zł – 48,7%; środki własne WIOŚ 178,3 tys. zł – 10,8% a środki GIOŚ 664,5 tys. zł – 40,4%); w 2016 r. 
(do dnia zakończenia kontroli)  wydatkowano łącznie 921,5 tys. zł (środki własne stanowiły 769,6 tys. zł – 
83,5% a środki własne WIOŚ  151,9 tys. zł – 16,5%). 

85  W powyższej kwocie 658,3 tys. zł stanowią środki na zakup aparatury kontrolno-pomiarowej. 
86  Powyższa kwota odpowiada wartości przekazanego przez GIOŚ (nieodpłatnie) sprzętu i aparatury 

kontrolno-pomiarowej. 
87  W 2013 r. wnioskował o środki w wysokości 719,4 tys. zł i otrzymał 100,0% wnioskowanych środków; 

w 2014 r. wnioskował o środki w wysokości 1.382,1 tys. zł a otrzymał 49,5% wnioskowanych środków 
(684,4 tys. zł); w 2015 r. wnioskował o środki w wysokości 639,4 tys. zł i otrzymał 100,0% wnioskowanych 
środków; w 2016 r. wnioskował o środki w wysokości 582,8 tys. zł i otrzymał 100,0% wnioskowanych 
środków. 
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K-PWIOŚ corocznie88 występowała do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uwzględnienie 
w projektach budżetu na lata 2014–2017 zakupów inwestycyjnych, obejmujących aparaturę 
laboratoryjną i pomiarową, sprzęt pomocniczy, środki transportu oraz sprzęt komputerowy, 
niezbędne m.in. do wykonywania zadań z zakresu kontroli podmiotów oraz monitoringu wód 
powierzchniowych. Dodatkowo w 2013 r. wnioskowała o uwzględnienie w budżecie na 
2014 r. inwestycji obejmującej roboty budowlane oraz wymianę wyposażenia 
w pomieszczeniach, w których zlokalizowane zostały Wydziały Inspekcji i Monitoringu 
Środowiska. Ze względu na wskazywane przez Wojewodę89 limity wydatków 
inwestycyjnych, w budżecie WIOŚ nie zostały uwzględnione m.in. środki na: aparaturę 
laboratoryjną, w tym aparaturę niezbędną do oznaczania substancji priorytetowych oraz 
oznaczania elementów biologicznych, część sprzętu informatycznego oraz zakup 
dodatkowego samochodu terenowego. Corocznie zatem dokonywano korekty ww. 
wystąpień, w znaczący sposób ograniczając zakres planowanych działań inwestycyjnych – 
w 2014 r. o 91,2%, w 2015 r. o 98,7%, w 2016 r. o 96,4% i na 2017 r. o 91,9%90. Ponadto K-
PWIOŚ odrębnymi pismami czterokrotnie91 wnioskowała do Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego o uwzględnienie w budżecie środków na realizację zadań wynikających 
z nowelizacji dyrektywy 2008/105/WE i 2000/60/WE w sprawie substancji priorytetowych, 
w tym na zakup aparatury laboratoryjnej oraz materiałów  pomocniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 373-406, 984,1043-1053, 1059-1091, 3106-3162) 

K-PWIOŚ  corocznie, bezskutecznie występowała do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
o zwiększenie liczby pracowników realizujących zadania kontrolne92 oraz przyznanie 
środków finansowych na wynagrodzenia w związku ze zmianami organizacyjnymi 
i nałożeniem nowych zadań w zakresie monitoringu wód powierzchniowych93, w tym 
oznaczania substancji priorytetowych oraz prowadzenia obserwacji elementów 
hydromorfologicznych, co opisano w obszarze 1 niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 373-448) 

Ponadto K-PWIOŚ w latach 2013–2016 występowała do GIOŚ oraz do WFOŚiGW o środki 
finansowe na zakup sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej niezbędnych do realizacji 
zadań objętych kontrolą. W efekcie tych działań otrzymała w latach 2014-2016 od GIOŚ94 
i WFOŚiGW sprzęt komputerowy i transportowy oraz aparaturę pomiarową i laboratoryjną 
przeznaczone m.in. na potrzeby badania jakości wody i ścieków, za łączną kwotę 
odpowiednio 802,1 tys. zł95 i 658,3 tys. zł96. Ponadto we wrześniu 2016 r. K-PWIOŚ 
podpisała porozumienie97, w ramach którego GIOŚ zobowiązał się do przeprowadzenia 
procedury przetargowej i przekazania WIOŚ aparatury pomiarowej i laboratoryjnej, w tym 

                                                      
88  Pisma WIOŚ: z dnia 19.06.2013 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.2.2013 dotyczące projektu budżetu na 2014 r., 

z dnia 1.06.2014 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.1.2014 dotyczące projektu budżetu na 2015 r., z dnia 
18.06.2015 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.1.2015 i z dnia 20.07.2015 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.1.1.2015 
dotyczące projektu budżetu na 2016 r. i z dnia 7.06.2016 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.1.2016. 

89  Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1.08.2013 r., znak: WFB.I.3110.13.4.2013 w sprawie 
limitów na 2014 r., z dnia 1.08.2014 r., znak: WFB.I.3110.4.42.2014 w sprawie limitów na 2015 r., z dnia 
3.08.2015 r., znak: WFB.I.3110.7.19.2015 w sprawie limitów na 2016 r. i z dnia 22.07.2016 r., znak: 
WFB.I.3110.2.41.2016 w sprawie limitów na 2017 r. 

90  Dotyczy wszystkich planowanych w WIOŚ zakupów i działań inwestycyjnych. 
91  Pismo WIOŚ z dnia 2.04.2013 r., znak: WIOŚ-WBF.3111.26.2013, z dnia 20.08.2013 r., znak: WIOŚ-

WBF.3110.6.2013, z dnia 18.08.2014 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.4.2014 i z dnia 15.07.2015 r., znak: WIOŚ-
WBF.3110.2.2015. 

92  Pisma WIOS: z dnia 20.08.2013 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.6.2013, z dnia 18.08.2014 r., znak: WIOŚ-
WBF.3110.4.2014, z dnia  15.07.2015r., znak: WIOS-WBF.3110.2.2015 i z dnia 7.06.2016, znak: WIOŚ-
WBF.3111.32.2016. 

93  Pisma WIOŚ: z dnia 2.04.2013 r., znak: WIOŚ-WBF.3111.26.2013, z dnia 20.08.2013 r., znak: WIOŚ-
WBF.3110.6.2013, z dnia 4.07.2014 r., znak: WIOŚ-WBF.3111.56.2014, z dnia 18.08.2014 r., znak: WIOŚ-
WBF.3110.4.2014 i z dnia 15.07.2015 r., znak: WIOŚ-WBF.3110.2.2015 i z dnia z dnia 22.08.2016 r., znak: 
WIOŚ-WBF.3111.58.2016. 

94  W ramach  realizowanych programów z funduszy unijnych. 
95  W 2014 r. – 137.644,01 zł, w 2015 r. – 664.526,6 zł. 
96  W 2013 r.  43.231,5 zł, w 2014 r. – 235.289,68 zł, w 2015 r. – 192.999,3 zł i w 2016r. – 186.758, 75 zł. 
97  Porozumienie Nr 5/2016 o współpracy między WIOŚ i GIOŚ w zakresie realizacji Projektu pt. „Wzmocnienie 

monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i ocen stanu wód 
powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej” współfinansowanego ze 
środków POIiŚ 2014–2020. 
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aparatury niezbędnej do oznaczania substancji priorytetowych oraz oznaczania elementów 
biologicznych, a także oprogramowania do zarządzania informacją laboratoryjną 
i oprogramowania GIS.  

(dowód: akta kontroli str. 372, 984, 989, 1120, 3107-3108, 3114) 

Pozyskane przez K-PWIOŚ w poszczególnych latach badanego okresu środki finansowe 
nie były wystarczające dla pełnej realizacji zadań monitoringu rzek. Realizacja takich zadań 
w WPMŚ 2013–2015 i 2016–2020 została dostosowana do środków finansowych 
otrzymywanych z budżetu Wojewody oraz z WFOŚiGW. 

 (dowód: akta kontroli str. 598-600, 3422-3424) 

K-PWIOŚ wyjaśniła m.in., iż „(…) inwentaryzacja wszystkich potrzeb dotyczących 
monitoringu rzek w wymiarze rzeczowym w odniesieniu do liczby JCWP wydzielonych 
w województwie kujawsko-pomorskim sporządzona została w WIOŚ w Bydgoszczy 
w 2010 r. oraz zweryfikowana w 2015 r. (…) Wynegocjowana przez WIOŚ z zarządem 
WFOŚiGW w Toruniu kwota corocznej dotacji dla naszej instytucji oscyluje od 1 500 000,00 
zł do 1 700 000,00 zł (…). (…) W związku z powyższym  WIOŚ musi dostosować realizację 
zadań monitoringowych do przyznanej kwoty dotacji, a składane wnioski na dodatkowe 
środki ponad  te wynegocjowane pozostają bez rozpatrzenia, czego dowodem jest wniosek 
złożony w 2013 roku na Monitoring nowych substancji priorytetowych w wodach 
powierzchniowych województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 . (…). Wskazała także 
m.in., iż (…) Główny Inspektor w „Wytycznych do planowania działalności organów Inspekcji 
Ochrony Środowiska” corocznie obligował wojewódzkich inspektorów do „Prowadzenia 
badań jakości środowiska i wykonywania ocen zgodnie z wojewódzkimi programami 
monitoringu środowiska i udostępnianiu”, a który to obowiązek systematycznie znajdował 
się w wytycznych (zapis treści powyższego obowiązku prowadzenia badań zgodnie 
z wojewódzkimi programami monitoringu środowiska wyspecyfikowano na stronie 11 
w Wytycznych na 2014 rok – załącznik nr 1) Tym samym Wojewódzki Inspektor nie miał 
podstaw do występowania do wojewody o zapewnienie w szczególności środków 
finansowych na JCWP nie objęte wojewódzkim programem monitoringu środowiska. W tym 
miejscu należy wyraźnie  podkreślić , że sprawa braku środków finansowych na zadania 
ustawowe systematycznie podnoszona jest od wielu lat. (…).”. 

 (dowód: akta kontroli str. 3422-3424, 3436-3441) 

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

6. Przeprowadzanie kontroli podmiotów zarządzających 
oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych oraz 
podejmowanie działań pokontrolnych 

Spośród zidentyfikowanych przez WIOŚ, w latach 2013–2016 na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, 77 oczyszczalni ścieków98 odprowadzających ścieki do wód 
płynących, których eksploatacja wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub 
zintegrowanego, w ww. okresie zaplanowano objęcie kontrolą 60 oczyszczalni, tj. 77,9%, 
w ramach 107 kontroli jednostkowych99, obejmujących swym zakresem gospodarkę 
wodnościekową. 

(dowód: akta kontroli str. 791-856, 1108-1111,1284-1289, 3500-3507) 

 

 

                                                      
98  1 9 oczyszczalni przemysłowych i 58 oczyszczalni komunalnych (w tym 16 oczyszczalni o wydajności 

poniżej 2000 RLM, 26 o wydajności 2000-9999 RLM, 10 o wydajności 10 000-49 999 RLM i 6 o wydajności 
równej lub wyższej niż 50 000 RLM).  

99  20 kontroli w 2013 r., 31 kontroli w 2014 r., 27 kontroli w 2015 r. i 29 kontroli w 2016 r. 
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W kontrolowanym okresie pracownicy WIOŚ przeprowadzili 98 kontroli planowych100, 
tj. 91,6 % kontroli przewidzianych do realizacji w rocznych planach działań kontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 791-856, 1108-1111, 1283, 1285-1289, 3500-3507) 

Nieprzeprowadzenie pozostałych 10 planowanych kontroli K-PWIOŚ wyjaśniła 
koniecznością realizacji innych zadań oraz brakami kadrowymi. 

(dowód: akta kontroli str.1224-1226, 1285-1289) 

Analiza dokumentacji 20 planowych kontroli oczyszczalni ścieków wykazała, że w WIOŚ 
każdorazowo dokumentowano dokonane ustalenia w protokołach kontroli. Stwierdzone 
przez pracowników WIOŚ nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
dotyczyły: naruszenia warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości lub jakości 
ścieków, niewykonywania badań jakości ścieków z wymaganą częstotliwością, 
nieprzekazywania wyników badań jakości ścieków do WIOŚ oraz eksploatacji instalacji bez 
wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości K-
PWIOŚ z reguły kierowała do podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków 
zarządzenia pokontrolne. W trzech przypadkach wszczęła postępowanie administracyjne za 
przekroczenie określonych w pozwoleniach wodnoprawnych warunków dotyczących ilości i 
jakości odprowadzanych ścieków. W dwóch przypadkach postępowanie wszczęto w 
związku z przekroczeniami stwierdzonymi na podstawie wyników badań prowadzonych 
przez podmioty prowadzące oczyszczalnie. W przypadku jednej oczyszczalni postępowanie 
wszczęto w związku z prowadzeniem przez podmiot pomiarów z nieprawidłową 
częstotliwością. Pracownicy WIOŚ w toku ww. 20 kontroli ujawnili łącznie 11 
nieprawidłowości, które zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiły wykroczenia, w tym 
siedem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W przypadku pięciu z siedmiu ujawnionych 
wykroczeń z zakresu gospodarki wodnej, inspektorzy WIOŚ zastosowali sankcje – karę 
grzywny w drodze mandatów karnych lub pouczenie. Informacje o wynikach 
przeprowadzanych kontroli K-PWIOŚ przekazała staroście lub marszałkowi województwa w 
62,5% przypadków, w których stwierdzono wystąpienie naruszeń istotnych z punktu 
widzenia organu właściwego do wydania pozwoleń na korzystanie ze środowiska101, w tym 
pozwoleń wodnoprawnych. Organy informowane były poprzez przekazanie do wiadomości 
wydanych zarządzeń pokontrolnych lub w formie odrębnych pism skierowanych do ww. 
organów. 
K-PWIOŚ wyjaśniła, że decyzja o przekazaniu informacji o wynikach kontroli podejmowana 
jest: „(…) na podstawie każdej kontroli indywidualnie, w taki sposób aby uzyskać możliwie 
najlepsze efekty eliminacji nieprawidłowości oraz zapewnić sprawny przepływ informacji. 
(…) Wystąpienia były kierowane zwłaszcza wówczas, gdy stwierdzono zakłócenia w pracy 
oczyszczalni ścieków, odprowadzanie ścieków z pominięciem urządzeń wchodzących 
w skład oczyszczalni itp. W przypadkach, gdy stwierdzone naruszenie staje się podstawą 
wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, organ wydający pozwolenie nie musi być 
informowany, ponieważ nie bierze udziału w postępowaniach w sprawie wymierzania kar.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1097-1098, 1102-1104, 1106,1273-1274, 1276-1277, 1279-1281, 
2304-2376, 2380-2432, 2449-2451, 2453-2458, 2469-2579, 2588-2597, 2603-2606, 2613-
2624, 2631-2634, 2641-2688, 2693-2702, 2713-2720, 2723, 2726-2735, 3104-3105, 3508-
3512) 

Własne pomiary jakości ścieków pracownicy WIOŚ przeprowadzili w 32 oczyszczalniach 
w trakcie 42 z 98 zrealizowanych kontroli planowych. K-WIOŚ wyjaśniła iż: „WIOŚ 
w Bydgoszczy dysponuje ograniczoną pulą środków finansowych, które mogą być 
przeznaczone na badania kontrolne, wobec czego badania wykonywane są w sytuacjach, 
kiedy ich wyniki mogą zostać w sposób racjonalny wykorzystane (…). Własne badania 
jakości ścieków wykonywane były: (…) w celu sprawdzenia jakości odprowadzanych 

                                                      
100  18 kontroli w 2013 r., 26 kontroli w 2014 r., 26 kontroli w 2015 r. i 28 kontroli w 2016 r.100, co stanowiło 

odpowiednio 90,0%, 83,9%, 96,3%, 96,6% kontroli przewidzianych do wykonania w planach na ww. lata. 

Kontrole przeprowadzono: jednokrotnie  na terenie 31 oczyszczalni ścieków; dwukrotnie  w przypadku 17 

oczyszczalni ścieków; trzykrotnie  w przypadku siedmiu oczyszczalni ścieków i czterokrotnie  
w przypadku trzech oczyszczalni ścieków. 

101  Naruszenia warunków ustalonych przez organ w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu 
zintegrowanym.  
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ścieków, jeśli stwierdzano taką potrzebę, w przypadku wątpliwości co do jakości wyników 
przekazywanych przez podmiot, w ramach cyklu kontrolnego dotyczącego KPOŚK.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1100-1101, 1285-1289) 

Badanie dokumentacji 20 losowo wybranych kontroli planowych wykazało realizację przez 
WIOŚ własnych pomiarów w przypadku sześciu kontroli, przy czym pobór próbek ścieków 
do badań wykonywany był w toku poszczególnych kontroli w różny sposób. W przypadku 
jednej kontroli pobrano próbki jednorazowo, podczas innej kontroli dokonano analizy próbki 
ścieków powstałej po zmieszaniu trzech próbek, pobranych w odstępach czasu nie 
krótszych niż 30 minut, w przypadku czterech kontroli dokonano poboru próbki średniej 
dobowej. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez kierownika jednostki 
kontrolowanej „Przy wyborze metodyki poboru prób przede wszystkim kierowano się 
wymogiem zachowania warunków poboru – jeśli była taka możliwość w czasie kontroli – 
adekwatnego do stosowanych przez kontrolowane podmioty w badaniach 
automonitoringowych (…) W niektórych przypadkach metodyka poboru jest uzależniona od 
aktualnego sposobu odprowadzania ścieków oraz możliwości technicznych w miejscu 
poboru – w terenie niedozorowanym lub bez dostępu do źródła energii nie można 
pozostawić na 24 godziny próbopobieraka automatycznego. Wówczas stosowany jest pobór 
chwilowy.(…).”. 

(dowód: akta kontroli str. 1101-1102, 2357-2359, 2465-2468, 2567-2568, 2580-2587, 2607-
2614, 2689-2692, 3508-3512) 

Wyniki badań jakości ścieków, przeprowadzonych w toku kontroli WIOŚ, ze względu na 
rozbieżność między przepisami art. 314 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska102, a przepisami rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie 
należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego103,104 – nie stanowiły podstawy 
wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych. K-PWIOŚ wyjaśniła, że problem ten 
dotyczy kontroli spełniania warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych 
wydanych po dniu 1 stycznia 2003 r.  

 (dowód: akta kontroli str.1101-1102, 1022-1023, 1276, 1282) 

W latach 2013–2016 do WIOŚ skierowano łącznie 25 skarg i wniosków o interwencję105 
dotyczących 15 oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, odprowadzających ścieki do wód płynących. W zdecydowanej większości 

                                                      
102  Dz. U. z 2016 r., poz. 672, ze zm. 
103  Rozporządzenia z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799); z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, 

poz. 1763); z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.); z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 
z 2014, poz. 1800). 

104  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., oceny spełniania warunków 

odprowadzania ścieków dokonuje się  zależnie od rodzaju odprowadzanych ścieków – na podstawie 
wyników próbek średnich dobowych lub średnich miesięcznych lub średnich rocznych, a pomiarów pH 
i temperatury ścieków przemysłowych dokonuje się w sposób ciągły. W § 2 ww. rozporządzenia 
zdefiniowano próbkę średniodobową jako wartość mierzoną w próbce powstałej ze zmieszania próbek 
pobieranych ręcznie lub automatycznie w okresie doby, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych, 
proporcjonalnie do przepływu, z wyłączeniem pH i temperatury, próbkę średnią miesięczną - jako wartość 
obliczoną jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości zmierzonych w próbkach średnich dobowych 
pobranych w danym miesiącu, próbkę średnią roczną – jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości 
zmierzonych w próbkach średnich dobowych, pobranych w danym roku. Tak więc oceny spełniania 
warunków odprowadzania ścieków dokonuje się na podstawie pomiarów ciągłych. Zgodnie zaś z art. 314 
ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 299 ust. 1 pkt 1 Poś, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może 
stwierdzić przekroczenie warunków odprowadzania ścieków w zakresie dopuszczalnego składu ścieków 
oraz dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach - na podstawie 
wyników analizy próbki ścieków powstałej po zmieszaniu trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych 
w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut, a w zakresie dozwolonej temperatury oraz dozwolonych 
wartości odczynu pH ścieków – ustala się, przyjmując wartość średnią z wielkości przekroczeń 
stwierdzonych w wyniku trzech pomiarów, wykonanych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut, 
a więc na podstawie pomiarów chwilowych. 
W świetle powyższego, metoda oceny spełniania warunków odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 
przedstawiona w art. 314 Poś, może być skutecznie podważana jako niewłaściwa do oceny spełniania 
wymagań, zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych, wydanych po wejściu w życie ww. rozporządzeń 
Ministra Środowiska. 

105 Trzy wystąpienia w 2013 r., pięć wystąpień w 2014 r., 13 wystąpień w 2015 r. i cztery wystąpienia w 2016 r. 
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przypadków powodem zgłoszeń było podejrzenie odprowadzania niedostatecznie 
oczyszczonych bądź surowych ścieków i zanieczyszczenie wód, do których odprowadzane 
są ścieki – 16 wystąpień, a także uciążliwość odorowa oczyszczalni – pięć zgłoszeń. 
Przyczyną pozostałych skarg i wniosków o przeprowadzenie kontroli była: niewłaściwa 
praca oczyszczalni związana z dopływem ścieków o bardzo wysokim ładunku 
zanieczyszczeń, nieprawidłowy sposób zagospodarowania osadów ściekowych, 
przyjmowanie do oczyszczalni ścieków od nieuprawnionego podmiotu i podejrzenie 
nieprawidłowej eksploatacji oczyszczalni. WIOŚ każdorazowo weryfikował zasadność skarg 
i wniosków poprzez kontrolę oczyszczalni. W 18 przypadkach przeprowadzone kontrole 
potwierdziły zasadność zgłoszeń, w dwóch stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości 
innych niż wskazano w skardze. Pozostałe kontrole przeprowadzone na terenie 
oczyszczalni ścieków nie potwierdziły występowania nieprawidłowości. Własne pomiary 
jakości ścieków pracownicy WIOŚ przeprowadzili w trakcie 19 z 25 kontroli interwencyjnych, 
w tym podczas 14 z 16 kontroli przeprowadzonych w związku z podejrzeniem 
odprowadzania surowych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków. W przypadku dwóch 
pozostałych takich kontroli, zasadność zgłoszeń potwierdzona została w toku kontroli bez 
konieczności wykonywania badań. 

(dowód: akta kontroli str. 1006-1010, 1274-1275) 

K-PWIOŚ wyjaśniła m.in., iż: „WIOŚ w Bydgoszczy dysponuje ograniczoną pulą środków 
finansowych, które mogą być przeznaczone na badania kontrolne, wobec czego badania 
wykonywane są w sytuacjach, kiedy ich wyniki mogą zostać w sposób racjonalny 
wykorzystane (…) Własne badania jakości ścieków wykonywane były w przypadku kontroli 
interwencyjnych, kiedy niezbędna była ocena w zakresie jakości odprowadzanych ścieków 
lub jakości wód odbiornika ścieków, (…) w przypadku wątpliwości co do jakości wyników 
przekazanych przez podmiot (…).”. 

(dowód: akta kontroli str. 1100-1101) 

Analiza dokumentacji 17 losowo wybranych kontroli pozaplanowych wykazała realizację 
przez pracowników WIOŚ własnych pomiarów w przypadku 12 zbadanych kontroli, przy 
czym pobór próbek ścieków do badań wykonywany był w toku poszczególnych kontroli 
w różny sposób. W przypadku dziewięciu kontroli pobrano próbki jednorazowo; w trakcie 
dwóch kolejnych kontroli dokonano analizy próbki ścieków powstałej po zmieszaniu trzech 
próbek, pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut; w przypadku jednej 
kontroli dokonano analizy próbki średniej dobowej.  
Zgodnie z wyjaśnieniami K-PWIOŚ, podobnie jak w przypadku kontroli planowych, przy 
wyborze metodyki pomiarów brano pod uwagę metodykę stosowaną w badaniach 
wykonywanych przez zakład, aktualny sposób odprowadzania ścieków oraz możliwości 
techniczne w miejscu poboru próbek. 
Ponadto badanie dokumentacji ww. 17 kontroli pozaplanowych wykazało, iż w WIOŚ 
każdorazowo dokumentowano dokonane ustalenia w protokołach kontroli. Nieprawidłowości 
stwierdzono w przypadku 13 z 17 skontrolowanych instalacji. W zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej, w dziewięciu przypadkach ujawnione naruszenia dotyczyły 
odprowadzania do wód płynących niedostatecznie oczyszczonych ścieków. Stwierdzono 
również przypadki przedostawania się wraz ze ściekami osadu czynnego, nieprzekazywania 
wyników badań jakości ścieków do WIOŚ, niepowiadomienia organów ochrony środowiska 
oraz WIOŚ o zakłóceniach pracy oczyszczalni ścieków, nieprawidłowego pobierania przez 
podmiot próbek do badań jakości odprowadzanych ścieków oraz braku pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód. W toku dwóch kontroli, poza 
nieprawidłowościami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej, stwierdzono również 
naruszenia w zakresie gospodarki odpadami, w tym gospodarki osadami ściekowymi. 
Łącznie ujawniono 16 wykroczeń, w tym 11 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 
popełnionych na terenie 11 oczyszczalni ścieków. Wykroczenia z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej w aż ośmiu przypadkach dotyczyły niezapewnienia przez podmioty 
zarządzające oczyszczalniami ścieków właściwej ochrony wód przed zanieczyszczeniem. 
Wykroczenie to stwierdzane było przez inspektorów WIOŚ na podstawie wizji w terenie oraz 
wyników własnych pomiarów jakości ścieków, przeprowadzanych w trakcie kontroli.  
Zgodnie z wyjaśnieniami K-PWIOŚ wyniki dokonanych pomiarów nie mogły, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, stanowić podstawy do nałożenia kary biegnącej, były 
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one jednak wykorzystywane wspomagająco m.in. do bieżącej oceny pracy instalacji i jakości 
odprowadzanych ścieków oraz w przypadkach, gdy wyniki pomiarów wykonywanych 
i przekazywanych przez podmiot budziły wątpliwości. Pozostałe wykroczenia z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej dotyczyły nieprzekazywania do WIOŚ wyników badań jakości 
ścieków, braku pozwolenia wodnoprawnego i naruszenia warunków pozwolenia 
wodnoprawnego w zakresie utrzymywania w sprawności urządzeń. W związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowości K-PWIOŚ kierowała do podmiotów zarządzających 
oczyszczalniami ścieków zarządzenia pokontrolne. W wyniku żadnej z przeprowadzonych 
kontroli interwencyjnych K-PWIOŚ nie wszczęła postępowań administracyjnych i nie wydała 
decyzji nakładających kary pieniężne za przekroczenie warunków pozwoleń 
wodnoprawnych w zakresie ilości i jakości odprowadzanych ścieków. W przypadku 
stwierdzenia wykroczeń w zakresie stosowania przepisów ochrony środowiska inspektorzy 
WIOŚ nakładali kary grzywny w drodze mandatów karnych lub stosowali pouczenie. 
W dwóch przypadkach K-PWIOŚ wystąpiła dodatkowo do podmiotu zarządzającego 
oczyszczalnią z żądaniem przeprowadzenia przez niego postępowania służbowego 
względem osoby winnej dopuszczenia do nieprawidłowości. 
W 45,5% przypadków, w których stwierdzono wystąpienie naruszeń istotnych z punktu 
widzenia organu właściwego do wydania pozwoleń na korzystanie ze środowiska, w tym 
pozwoleń wodnoprawnych, K-PWIOŚ przekazała staroście lub marszałkowi województwa 
informacje o wynikach przeprowadzanych kontroli. Organy te informowane były poprzez 
przekazanie do wiadomości wydanych zarządzeń pokontrolnych lub w formie odrębnych 
pism.  

(dowód: akta kontroli str. 1006-1010, 1100-1107, 1275-1276, 1279-1281, 2747-2762, 2764-
2771, 2791-2795, 2798-2812, 2824-2835, 2854-2857, 2865-2873, 2888-2893, 2895-2899, 
2903-2913, 2915-2922, 2924-2944, 2946-2949, 2957-2960, 2967-2971, 2977-2980, 2985-
2986, 2989-2993, 2997-3001, 3007-3013, 3015-3020, 3033-3035, 3037-3040, 3044-3049, 
3060-3065, 3081-3089, 3104-3105, 3513-3517) 
 

Spośród 77 oczyszczalni ścieków odprowadzających ścieki do wód płynących, których 
eksploatacja wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego, 
zarządzający 48 oczyszczalniami terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami składali 

do WIOŚ informacje o wynikach pomiarów jakości ścieków.  

(dowód: akta kontroli str. 1285-1289) 

Analiza informacji o wynikach pomiarów jakości i ilości ścieków, przekazywanych przez 
podmioty prowadzące 40 losowo wybranych oczyszczalni ścieków wykazała, że dokumenty 
przekazywane były z częstotliwością oraz w terminach określonych w przepisach prawa106 
w odniesieniu tylko do 16 oczyszczalni (40,0%). W przypadku 13 oczyszczalni podmioty 
przekazywały dokumenty w terminach niezgodnych z przepisami, a w kolejnych czterech 
dodatkowo z częstotliwością mniejszą od wymaganej. Zarządzający sześcioma 
oczyszczalniami ścieków, w roku objętym badaniem, ani razu nie przekazali informacji 
o wynikach prowadzonych pomiarów. W przypadku jednej oczyszczalni ścieków w WIOŚ 
nie przedstawiono dokumentów potwierdzających termin przekazania przez podmiot 
informacji o pomiarach ścieków, w związku z czym brak było możliwości potwierdzenia 
złożenia sprawozdań w terminie.  

(dowód: akta kontroli str. 924-925,1030-1033, 1301-2092, 2113-2294, 2299-2303, 3518-
3523) 

                                                      
106  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U z 2014 r., poz. 1542;  
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (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.); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz 
terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366). 
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W pięciu z sześciu przypadków, w których podmioty prowadzące oczyszczalnie ścieków nie 
przekazały sprawozdań dotyczących prowadzonych pomiarów za 2013 r., 2014 r., 2015 r. 
lub przekazywały je z mniejszą częstotliwością niż określono w przepisach, pracownicy 
WIOŚ podjęli działania w celu wyegzekwowania ww. obowiązku. W czterech 
oczyszczalniach ścieków pracownicy WIOŚ przeprowadzili kontrole w terenie, potwierdzając 
wystąpienie nieprawidłowości oraz dokonując analizy wyników pomiarów przedstawionych 
przez podmioty podczas kontroli. W trzech z ww. oczyszczalni w związku z ujawnionym 
wykroczeniem inspektorzy WIOŚ nałożyli na osoby winne naruszeń odpowiednie sankcje –
karę grzywny w drodze mandatu lub pouczenie.  

(dowód: akta kontroli str. 1034-1035, 1297, 2033-2040, 2062-2067, 2491-2494, 3518-3523) 

W 24 z 25 oczyszczalni, dla których podmioty prowadzące oczyszczalnie przekazywały 
informacje o wynikach pomiarów jakości ścieków za 2013 r., 2014 r. i 2015 r., pracownicy 
WIOŚ przeprowadzili analizę przedstawionych dokumentów. W przypadku 17 oczyszczalni 
ścieków analizy sprawozdań przeprowadzone zostały w siedzibie WIOŚ i udokumentowane 
„adnotacjami z kontroli dokumentacyjnej”, których wzór określono w Systemie Kontroli. 
W pozostałych siedmiu przypadkach analizę przedstawionych informacji przeprowadzono 
w toku kontroli prowadzonych w poszczególnych oczyszczalniach, dokumentując fakt 
przeprowadzenia analizy w protokołach. Dokumentacja dziewięciu oczyszczalni ścieków 
(36%) przeanalizowana została przez pracowników WIOŚ w roku wykonywania pomiarów 
lub w okresie do trzech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały 
wykonane. W przypadku dwóch oczyszczalni (8%) analizy dokonano w okresie od trzech do 
sześciu miesięcy, dziewięciu oczyszczalni (36%) w okresie od sześciu do 12 miesięcy, 
jednej oczyszczalni (4%) w okresie 12–24 miesięcy i trzech oczyszczalni (12%) w okresie 
24-36 miesięcy, od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczyły dane.  

(dowód: akta kontroli str. 1034-1035,1301, 1359-1361, 1384-1385, 1420-1421, 1477-1480, 
1495-1520, 1523-1528, 1556-1558, 1709-1710, 1726-1729, 1838-1839, 1963, 1988-
1990,1999-2001, 2041, 3518-3523) 

K-PWIOŚ wyjaśniła, iż analiza przekazywanych informacji o wynikach pomiarów w okresie 
objętym kontrolą prowadzona była przez siedmiu pracowników WIOŚ zajmujących się 
zagadnieniami gospodarki wodno-ściekowej. Ze względu na dużą rotację pracowników 
poszczególne oczyszczalnie nie były przyporządkowane do poszczególnych inspektorów. 

(dowód: akta kontroli str. 1270) 

W latach 2013–2016 K-PWIOŚ stwierdziła 31 przypadków107 przekroczenia określonych 
w pozwoleniach wodnoprawnych i pozwoleniach zintegrowanych warunków dotyczących 
ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji 
w ściekach oraz masy substancji odprowadzanych w ściekach przypadającej na jednostkę 
masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu. 
Przekroczenia dotyczyły 17 oczyszczalni ścieków. W przypadku 13 oczyszczalni K-PWIOŚ 
stwierdziła przekroczenie warunków dotyczących ścieków w oparciu o regulację zawartą 
w art. 305a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, tj. w sytuacjach gdy podmiot 
nie prowadził wymaganych pomiarów jakości i ilości ścieków, prowadził pomiary 
z niewłaściwą częstotliwością lub gdy prowadzone pomiary nasuwały zastrzeżenia. 
W związku ze stwierdzonymi na tej podstawie przekroczeniami, K-PWIOŚ w latach objętych 
kontrolą wydała 22 decyzje nakładające kary pieniężne. W przypadku jednej oczyszczalni 
prowadzono postępowanie w sprawie nałożenia kary. 
W przypadku pięciu oczyszczalni K-PWIOŚ stwierdziła przekroczenie określonych 
w pozwoleniach warunków dotyczących ścieków na podstawie pomiarów prowadzonych 
przez podmiot zarządzający oczyszczalnią ścieków oraz wydała w związku ze 
stwierdzonymi przekroczeniami siedem decyzji nakładających karę pieniężną. Wydane 
decyzje były prawomocne. W przypadku jednej oczyszczalni, mimo stwierdzonego 

                                                      
107  Odnoszących się do danego roku kalendarzowego.  
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przekroczenia, K-PWIOŚ nie wszczęła postępowania i nie wydała decyzji nakładającej karę 
pieniężną ze względu na fakt, że przewidywana wysokość kary nie przekraczała 800 zł108. 

(dowód: akta kontroli str. 1282) 

W okresie objętym kontrolą K-PWIOŚ w żadnym przypadku nie stwierdziła przekroczenia 
określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i pozwoleniach zintegrowanych warunków 
dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej redukcji stężeń 
substancji w ściekach oraz masy substancji odprowadzanych w ściekach przypadającej na 
jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu 
i nie nałożyła administracyjnej kary pieniężnej (kary biegnącej) w trybie art. 299 ust. 1 pkt 1 
i art. 300 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika 
jednostki kontrolowanej: „w latach 2013–2016 nie były wymierzane administracyjne kary 
pieniężne za przekroczenia stwierdzone w oparciu o wyniki własnych pomiarów jakości 
ścieków, ponieważ wszystkie kontrolowane oczyszczalnie posiadały pozwolenia 
wodnoprawne wydane po dniu 1 stycznia 2003 r., w związku z czym nie można wymierzać 
im kar na podstawie jednorazowego pomiaru wykonanego przez WIOŚ. Wynika to z treści 
art. 314 ustawy Poś oraz treści stosownych rozporządzeń. Wobec powyższego 
w obowiązującym systemie prawnym nie było możliwości nałożenia kary za przekroczenia 
ujawnione w wyniku dokonania pomiarów własnych WIOŚ.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1276,1282) 

Łącznie, w okresie objętym kontrolą, K-PWIOŚ wydała 29 decyzji nakładających 
administracyjne kary pieniężne za przekroczenia określonych w pozwoleniach 
zintegrowanych i pozwoleniach wodnoprawnych warunków dotyczących odprowadzania 
ścieków do wód płynących na łączną kwotę 2561,65 tys. zł109, w tym 22 decyzje wydano na 
podstawie art. 305a ustawy – Prawo ochrony środowiska wymierzając kary na kwotę 
2.488,85 tys. zł, siedem decyzji wydano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych 
przez podmioty prowadzące oczyszczalnie wymierzając kary na kwotę 72,8 tys. zł.  
Według danych na dzień 15 grudnia 2016 r. w obiegu prawnym znajduje się 
25 prawomocnych decyzji wymierzających kary administracyjne na łączną kwotę 
696,5 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 1282) 

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

1. Analiza informacji o wynikach pomiarów jakości i ilości ścieków, przekazywanych przez 
podmioty prowadzące oczyszczalnie ścieków w 13 z 25, tj. 52,0%  zbadanych 
przypadków przeprowadzona została w terminie od ok. 8 miesięcy do 2 lat i 9 miesięcy 
od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczyły pomiary110.  

(dowód: akta kontroli str. 1034-1035, 1269-1270, 1301-1302, 1359-1361, 1384-
1385,1420-1421, 1477-1480, 1495-1503, 1523-1528, 1556-1558, 1838-1839,1988-
1990, 1999-2001, 3518-3523) 

K-PWIOŚ wyjaśniła: „W latach 2013- 2016 w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy 
oraz Działach Inspekcji w Delegaturach w Toruniu i we Włocławku występowała bardzo 
duża rotacja kadrowa. Kilku inspektorów zwolniło się, kilkoro korzystało z urlopów 
rodzicielskich lub długotrwałych zwolnień lekarskich; zamiast nich pracowały osoby 
niedoświadczone, zatrudnione na zastępstwa lub na czas określony. Osoby te nie 
posiadały umiejętności potrzebnych do prowadzenia w sposób sprawny kontroli 
w oparciu o dokumenty i kontroli terenowych. Z uwagi na brak doświadczenia 

                                                      
108  Zgodnie z art. 308 ustawy – Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie 

wszczyna postępowania w sprawie wymierzenia kary, jeżeli przewidywana jej wysokość nie przekroczy 
800 zł. 

109  W 2013 r. 12 decyzji na kwotę 2026,25 tys. zł, w 2014 r. – 11 decyzji na kwotę 427,3 tys. zł, w 2015 r. – 5 
decyzji na kwotę 87,2 tys. zł i w 2016 r. – 1 decyzję na kwotę 20,9 tys. zł.  

110  W przypadku dziewięciu oczyszczalni ścieków (36,0%) analizy dokonano w okresie 612 miesięcy, jednej 

oczyszczalni  (4,0%) w okresie 1224 miesięcy i trzech oczyszczalni  (12,0%) w okresie 2436 miesięcy, od 
zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczyły dane. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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potrzebowały one więcej czasu na realizację powierzonych zadań oraz przygotowanie 
się do ich poszczególnych etapów. Po powrocie pracowników etatowych – 
doświadczonych, na stanowiskach „starszy inspektor” – należało przeanalizować 
przekazywane wyniki za lata ubiegłe, aby nie dopuścić do przedawnienia kar. W okresie 
tym realizowano wiele innych kontroli w terenie, w tym w szczególności wynikających 
z interwencji kierowanych do tut. Inspektoratu, oraz zaległe kontrole automonitoringowe. 

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 281 ustawy Poś do ponoszenia opłat za korzystanie 
ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy 
działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 68 
Ordynacji  zobowiązanie nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została 
doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 
obowiązek. Jest to maksymalny możliwy termin do naliczenia administracyjnych kar 
pieniężnych. Wobec wskazanych trudności kadrowych kierownictwo WIOŚ 
w Bydgoszczy musi tak ustalać hierarchię wykonywanych zadań, aby pogodzić ze sobą 
wszystkie obowiązki. Analiza wyników badań automonitoringowych traktowana jest 
priorytetowo, jednakże z uwzględnieniem innych, niezbędnych do przeprowadzenia, 
zadań. (…) Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że w WIOŚ w Bydgoszczy 
nie stwierdzono przypadków przedawnienia kar, a inspektorzy analizują przekazywane 
wyniki w miarę możliwości jak najszybciej.”.   

(dowód: akta kontroli str. 1269) 

Zdaniem NIK, takie postępowanie uniemożliwiało sprawowanie przez K-PWIOŚ 
bieżącego nadzoru nad warunkami odprowadzania ścieków przez ww. oczyszczalnie 
oraz skutkowało wydawaniem przez K-PWIOŚ decyzji nakładających kary pieniężne za 
stwierdzone przekroczenia z nieuzasadnioną zwłoką wynoszącą do 3 lat. 
W ocenie NIK, taka praktyka działania w omawianej sprawie była postępowaniem 
nierzetelnym.  

2. W WIOŚ nie posiadano informacji o wynikach pomiarów ścieków za 2015 r 
przekazanych przez podmiot prowadzący oczyszczalnię ścieków Stolno pomimo, iż 
z protokołu kontroli WIOŚ z dnia 11 marca 2016 r., Nr TOR 23/2016 wynikało, że wyniki 
ww. pomiarów zostały przekazane do WIOŚ.  

(dowód: akta kontroli str. 1030-1035) 

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika jednostki kontrolowanej: „WIOŚ Bydgoszcz nie 
dysponuje dokumentami potwierdzającymi przekazanie przez podmiot prowadzący 
oczyszczalnię ścieków Stolno informacji o wynikach pomiarów ścieków za 2015 r. Po 
kilkukrotnym przejrzeniu i analizie dokumentacji dotyczącej przedmiotowego podmiotu 
oraz sprawdzeniu zapisów systemu e-Dok, nadal brak jest informacji o sposobie 
przekazania sprawozdań automonitoringu. Kontakt z przedstawicielami Urzędu Gminy 
w Stolnie również nie wyjaśnił tej sprawy. Gmina poinformowała, że nie dysponuje 
dokumentami potwierdzającymi przekazanie analiz do WIOŚ – Delegatura w Toruniu. 
Należy jednak zauważyć, że w pracownik Urzędu Gminy w Stolnie w listopadzie 2016 r. 
przekazał wyniki badań przeprowadzonych w roku 2016 na adres poczty elektronicznej 
jednego z inspektorów, zamiast na adres e-mailowy sekretariatu lub pocztą tradycyjną. 
Korespondencja ta została następnie zarejestrowana w systemie e-Dok i zgodnie 
z zasadami przedekretowana. Nie można wykluczyć, że podobne przekazanie nastąpiło 
w przypadku wyników dotyczących roku 2015, ale inspektor nie przekazał 
korespondencji do zarejestrowania. Nie można tego domysłu zweryfikować, ponieważ 
jeden z inspektorów, realizujących kontrole w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
zwolnił się. Nowy pracownik, który przejął jego obowiązki, nie ma możliwości 
odtworzenia korespondencji e-mailowej swojego poprzednika (…).”. 

(dowód: akta kontroli str. 3112-3113) 

W ocenie NIK, niezapewnienie przez K-PWIOŚ właściwego nadzoru nad informacjami 
przekazywanymi przez zarządzającego oczyszczalnią ścieków Stolno było 
postępowaniem nierzetelnym. 
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3. Pomimo stwierdzenia, w toku kontroli prowadzonej przez WIOŚ w oczyszczalni ścieków 
w Łasinie, nieprawidłowości polegających na nieprzekazywaniu przez podmiot 
prowadzący oczyszczalnię ścieków wyników prowadzonych pomiarów jakości ścieków 
do WIOŚ oraz nieprzestrzeganiu warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie 
jakości odprowadzanych ścieków, w protokole kontroli nie zakwalifikowano omawianych 
nieprawidłowości jako wykroczeń oraz nie wskazano czy w związku z ww. 
nieprawidłowościami zostały na podmiot nałożone sankcje.  

 (dowód: akta kontroli str. 2497-2507) 

Nieprawidłowości te, w myśl regulacji zawartych w art. 341 i art 351 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, stanowiły wykroczenia. 

K-PWIOŚ wyjaśniła m.in.: „Kontrolą przeprowadzoną w 2014 r. w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Łasinie objęto trzy oczyszczalnie ścieków: w Łasinie, w Plesewie oraz 
w Szynwałdzie. Stwierdzono szereg nieprawidłowości w tym m. in. odprowadzanie 
ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego dla każdego z ww. 
obiektów, nieprzekazywanie do WIOŚ wyników badań jakości ścieków, nieinformowanie 
WIOŚ o awariach. Osobą odpowiedzialną za trzy oczyszczalnie był kierownik działu 
wodno-kanalizacyjnego. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami inspektor WIOŚ 
Delegatura Toruń zdecydował o nałożeniu jednego mandatu w maksymalnej wysokości 
tj. 500 zł za naruszenie najbardziej istotne czyli naruszenie warunków pozwolenia 
wodnoprawnego.(…).”.  

(dowód: akta kontroli str. 1275) 

Zdaniem NIK, niezależnie od liczby stwierdzonych nieprawidłowości oraz możliwości 
nałożenia sankcji, pracownicy WIOŚ, zgodnie z obowiązującymi zasadami, powinni 
każdorazowo dokonywać kwalifikacji poszczególnych naruszeń zgodnie z przepisami, w 
tym jednoznacznie wskazywać w protokole kontroli ujawnione wykroczenia. W 
dokumencie tym powinna znaleźć się również każdorazowo informacja o rodzaju sankcji 
nałożonej za poszczególne wykroczenia (mandat karny, pouczenie) lub informacja o 
odstąpieniu od nałożenia sankcji – jeżeli zachodzą ku temu przesłanki. 
Niezamieszczenie w protokole kontroli jednoznacznych zapisów wskazujących 
kwalifikację stwierdzonych nieprawidłowości oraz rodzaj zastosowanej sankcji, w ocenie 
NIK, świadczy o nierzetelnym prowadzeniu przez WIOŚ dokumentacji z tej kontroli. 

4. W WIOŚ nie podjęto wystarczających działań w związku z nieprzekazaniem przez 
podmiot prowadzący oczyszczalnię ścieków Lisewo informacji o wynikach pomiarów 
ilości i jakości odprowadzanych ścieków za 2015 r. Pracownik WIOŚ po kontroli ww. 
oczyszczalni przeprowadzonej w 2016 r. nie odnotował w protokole nieprawidłowości 
w powyższym zakresie, ani nie nałożył na podmiot sankcji w postaci mandatu lub 
pouczenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 1266, 2054-2061, 3518-3523) 

K-PWIOŚ wyjaśniła, iż „Inspektor podczas kontroli w kwietniu 2016 r. dokonał, na 
podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych przez zakład, analizy spełniania 
warunków pozwolenia wodnoprawnego. Nie stwierdził przekroczeń warunków 
pozwolenia wodnoprawnego w okresie od 2 kwietnia 2014 r. do 1 kwietnia 2015 r. oraz 
od 2 kwietnia 2015 r. do 1 kwietnia 2016 r. Inspektor faktycznie mógł nałożyć mandat, 
względnie zastosować pouczenie. Należy jednak zauważyć, że zakład naruszył jedynie 
warunki formalne. W przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia warunków 
pozwolenia w zakresie odprowadzania ścieków i prowadzenia ich pomiarów. Biorąc pod 
uwagę powyższe inspektor nie dokonał odpowiedniego wpisu w protokole kontroli, 
uznając, że uchybienie to nie stanowi istotnego naruszenia. Jednocześnie należy 
zwrócić uwagę, że podczas podsumowania kontroli zwrócono uwagę kontrolowanemu 
na konieczność terminowego przekazywania wyników pomiarów do WIOŚ.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1295, 3112-3113) 

Odnosząc się do powyższego wyjaśnienia NIK zauważa, że obowiązek terminowego 
przekazywania przez podmiot informacji o wynikach pomiarów ścieków wynika 
bezpośrednio z przepisów prawa, a niewywiązywanie się z tego obowiązku stanowi 
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wykroczenie, za które zgodnie z obowiązującymi przepisami WIOŚ ma prawo nałożyć 
karę grzywny lub zastosować pouczenie. Nieodnotowanie w protokole kontroli 
powyższej nieprawidłowości oraz niepodjęcie w związku z nią formalnych działań 
pokontrolnych, w ocenie NIK, świadczy o nierzetelnym postępowaniu pracownika WIOŚ 
w tej sprawie. 

NIK zauważa, iż informacje o wynikach przeprowadzanych kontroli K-PWIOŚ 
przekazywała starostom lub marszałkowi województwa tylko w co drugim przypadku, 
w którym stwierdzono wystąpienie naruszeń istotnych z punktu widzenia organu 
właściwego do wydania pozwolenia na korzystanie ze środowiska. Zdaniem NIK, 
pomimo braku uregulowań prawnych nakładających na K-PWIOŚ tego typu obowiązek, 
przekazywanie danych o nieprawidłowościach występujących w zakładach, w tym 
przede wszystkim informacji o wystąpieniu przypadków naruszenia warunków wydanego 
pozwolenia, jest dobrą praktyką i świadczy o właściwej współpracy pomiędzy organem 
wydającym pozwolenie na korzystanie ze środowiska a organem kontrolującym 
przestrzeganie warunków tego pozwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1097-1098, 1277, 2355-2356, 2380-2381, 2449-2451, 2491-
2494, 2723, 2796-2797, 2886, 2983, 3081, 3098, 3508-3517) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
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 Kontroli111, wnosi o: 

1) planowanie zadań monitoringu rzek w Wojewódzkim Programie Państwowego 
Monitoringu Środowiska w sposób gwarantujący spełnienie wszystkich przepisów prawa 
krajowego; 

2) podjęcie działań w celu zaplanowania w Wojewódzkim Programie Państwowego 
Monitoringu Środowiska na lata 2016–2020 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 na wszystkich jednolitych częściach wód 
powierzchniowych, które spełniają przesłanki do objęcia ich ww. monitoringiem; 

3) prowadzenie badań wskaźników monitoringu wód z wymaganą częstotliwością; 

4) terminowe dokonywanie klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych 
i hydromorfologicznych jednolitych części wód powierzchniowych; 

5) podjęcie działań w celu odpowiedniego poinformowania wszystkich interesariuszy 
o reklasyfikacji w 2015 r. stanu czterech JCWP w związku z przekazaniem przez GIOŚ 
wyników badań ichtiofauny po terminie sporządzenia ocen stanu tych wód; 

6) zapewnienie dokonywania analizy informacji o wynikach pomiarów jakości i ilości 
ścieków, przekazywanych przez podmioty prowadzące oczyszczalnie ścieków bez 
zbędnej zwłoki; 

7) zapewnienie właściwego nadzoru nad posiadaną dokumentacją, w tym w szczególności 
rejestrowanie i dekretowanie każdej wpływającej do jednostki korespondencji; 

8) rzetelne dokumentowanie przeprowadzanych kontroli i podejmowanie działań 
pokontrolnych w każdym przypadku stwierdzenia wykroczeń przeciw przepisom 
o ochronie środowiska. 

                                                      
111  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 i poz. 2261. 
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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 dyrektora Departamentu 
Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od 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  17  lutego 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Departament Środowiska 

 

 

Kontrolerzy: 

Dyrektor 
Anna Krzywicka 

Główny specjalista kp. 
Władysława Siekierska-Szarejko 

  
  

  

Główny specjalista kp. 
Izabella Krawczyk 

 

  

 

  

Starszy inspektor kp. 
Urszula Rudzińska 
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