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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. Maria Kowalska, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KSI/24/2016 z dnia 
13 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Jacek Szymański, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KSI/25/2016 z dnia 
13 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie (dalej: WIOŚ lub Inspektorat), 
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Miluch, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (dalej: 
ZWIOŚ lub Wojewódzki Inspektor).   

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 negatywnie, w okresie objętym kontrolą2, sposób 
programowania monitoringu wód rzek przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska. Stosowana praktyka ograniczania zakresu zadań 
monitoringu wód planowanych w wojewódzkich programach monitoringu środowiska (dalej: 
WPMŚ) na lata 2013−2015 oraz na lata 2016−2020, w celu dostosowania ich do wysokości 
środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 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 one 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 wodnej3. Niewystarczające programowanie zadań 
Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej: PMŚ), determinowało realizację monitoringu 
rzek, gdyż z założenia dopuszczano możliwość niepełnej realizacji zadań nawet pomimo 
wykonania planu wskazanego w wojewódzkich programach monitoringu środowiska dla 
województwa zachodniopomorskiego i tym samym przyzwalano na brak wykonania 
kompletnej oceny stanu jednolitych części wód rzek oraz oceny spełnienia wymagań na 

                                                      
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  Lata 2013–2016, a także działania wcześniejsze w zakresie czynności planistycznych, przygotowawczych, 
wykonawczych, sprawozdawczych i organizacyjnych, o ile miały one wpływ na realizację kontrolowanych 
zadań lub ich efekty wystąpiły po 1 stycznia 2013 r. 

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

Ocena ogólna 
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obszarach chronionych. Brak możliwości realizacji zadań PMŚ, wynikających 
z niedofinansowania Inspektoratu, może co najwyżej usprawiedliwiać brak wykonania 
zadań, ale nie brak ich planowania. 

NIK ocenia pozytywnie działania Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska podejmowane, w badanym okresie, w celu zapewnienia finansowania 
zadań monitoringu rzek, a także organizację przez ten organ omawianych zadań, w tym 
prawidłowe wdrożenie, w przypadku wskaźników elementów fizykochemicznych i substancji 
priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, dwustopniowego systemu zapewnienia jakości 
badań obejmującego wewnętrzną oraz zewnętrzną ich kontrolę. 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 w latach 2013–2016 kontroli terenowych 
podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych oraz 
podejmowane działania pokontrolne w ramach posiadanych instrumentów prawnych.  

Zastrzeżenia NIK budzi niezapewnienie w WIOŚ w badanym okresie wewnętrznej kontroli 
jakości wyników badań w zakresie części wskaźników elementów biologicznych. 

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 ze statutem i regulaminem organizacyjnym WIOŚ, które obowiązywały w badanym 
okresie, zadania z zakresu monitoringu jakości wód rzek pozostawały we właściwości 
Wydziału Monitoringu Środowiska. Za kontrolę oczyszczalni ścieków komunalnych 
i przemysłowych odpowiedzialny był Wydział Inspekcji. Z kolei do zadań Laboratorium 
WIOŚ należało: wykonywanie badań, pomiarów i analiz w związku z realizacją zadań 
określonych w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska4; wdrażanie 
nowych metod analitycznych i systemów kontrolno-pomiarowych; udział 
w interkalibracyjnych porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości. 

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

− monitoringu jakości wód rzek przez sześciu pracowników; 

− kontroli oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych przez ośmiu 
pracowników; 

− prowadzenia badań wody i ścieków przez 46 pracowników. 

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

 (dowód: akta kontroli str. 1206, 1209-1213, 1383-1385, 1390-1535) 

W badanym okresie potencjał osobowy i techniczny WIOŚ nie był wystarczający do pełnej 
realizacji zadań objętych kontrolą. Wojewódzki Inspektor corocznie zwracał się do 
Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskami o zwiększenie potencjału kadrowego WIOŚ 
w związku z nakładanymi na Inspekcję Ochrony Środowiska (dalej: IOŚ) nowymi zadaniami 
oraz zwiększenie wysokości wynagrodzeń o przynajmniej 20% w celu zmniejszenia 
fluktuacji kadr. We wnioskach ZWIOŚ podnosił, że wynagrodzenie średnie na etat 
pracowników WIOŚ jest najniższe z wszystkich jednostek administracji zespolonej 
podległych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz należy do najniższych spośród wioś 

                                                      
4  Dz. U. z 2016 r. poz. 1688. 
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w kraju. Wnioski o wzmocnienie kadr nie były akceptowane, natomiast jak wskazał 
Wojewódzki Inspektor „średnie wynagrodzenie (…) pracowników WIOŚ zostało (…) 
podniesione dzięki dodatkowym środkom na wynagrodzenia, jakie Wojewoda 
Zachodniopomorski ujął w planie na 2016 r.”.    

 (dowód: akta kontroli str. 1226-1374 ) 

Według Wojewódzkiego Inspektora, w WIOŚ nie było możliwe finansowanie wielu 
bieżących wydatków związanych m.in. z działalnością kontrolną oraz monitoringowo-
laboratoryjną, wymagającą utrzymania w gotowości aparatury technicznej i zakupu 
niezbędnych odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych. W badanym okresie zadania 
związane z monitoringiem jakości wód rzek, w zakresie wynikającym z WPMŚ zostały, 
z nielicznymi wyjątkami, zrealizowane5; podobnie – wykonane zostały plany kontroli 
podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych. 
Powyższe działania zaplanowano – dostosowując ich zakres do posiadanego potencjału 
technicznego WIOŚ (bazy lokalowej, środków transportu, urządzeń do poboru prób, 
aparatury laboratoryjnej), potencjału osobowego oraz przewidzianego poziomu 
finansowania (z budżetu państwa i ze środków krajowych funduszy ekologicznych). ZWIOŚ 
wyjaśnił m.in., iż „w ramach realizowanych projektów m.in. ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kolejne lata finansowania niektóre z potrzeb 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska były ujmowane. Ponadto starania 
poczynione u Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie pozyskania środków na zakup 
sprzętu do realizacji zadań w zakresie monitoringu wód także skutkowały możliwością 
zakupu w 2015 roku chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem spektrometrii 
mas. Aparat ten przeznaczony jest do wykonywania analiz w próbkach wody substancji 
priorytetowych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. Opracowanie i wdrożenie metod badań dla w/w 
substancji, które jest procesem czasochłonnym i pracochłonnym tym bardziej, iż w katalogu 
polskich i europejskich norm nie ma znormalizowanych metod badań dla w/w parametrów, 
pozwala na ustalenie parametrów chromatograficznych dzięki którym udało się uzyskać 
granice oznaczalności dla 7 nowych substancji priorytetowych tj. chinoksyfen, aklonifen, 
bifenoks, cypermetryna, cybutryna, dichlorfos i terbutryna.”. 
Problemy kadrowe i lokalowe były poruszane przez ZWIOŚ w informacjach o realizacji 
zadań Inspektoratu w latach 2013–2015, składanych corocznie Głównemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska (dalej: GIOŚ), ponadto corocznie informowano o nich także Wojewodę 
Zachodniopomorskiego.   

(dowód: akta kontroli str. 1226-1374, 1559-1603, 2117-2119) 

W okresie objętym kontrolą pracownicy WIOŚ zajmujący się monitoringiem jakości rzek oraz 
pracownicy laboratorium uczestniczyli łącznie w 72 szkoleniach6. Z kolei pracownicy 
realizujący zadania związane z kontrolą podmiotów zarządzających oczyszczalniami 
ścieków komunalnych i przemysłowych uczestniczyli w 17 szkoleniach obejmujących m.in. 
cykliczne narady naczelników wydziałów inspekcji i monitoringu, szkolenia z obsługi 
aparatury pomiarowej oraz z poboru próbek wód i ścieków. W ww. okresie nie prowadzono 
natomiast szkoleń przeznaczonych dla inspektorów WIOŚ przeprowadzających kontrole 
ww. obiektów. ZWIOŚ wyjaśnił m.in., że: „…w ramach organizowanych cyklicznie przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, raz do roku, kilkudniowych spotkań - narad 
naczelników wydziałów inspekcji omawiane są  m.in. zagadnienia dotyczące realizacji 
zadań związanych z kontrolą podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków 
komunalnych przemysłowych. Najczęściej formułą przedmiotowych spotkań są warsztaty 
szkoleniowe, w trakcie których prezentowane są najnowsze zmiany w prawie, wskazywane 
są rozstrzygnięcia sądów administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, wyjaśniane są 
wątpliwości w odniesieniu do stosowania przepisów. Po zakończeniu narady, do 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska każdorazowo przesyłane są materiały 
przygotowane przez organizatora, w formie prezentacji oraz pisemnych opracowań 

                                                      
5  Nie wykonywano w latach 2013–2015 oznaczeń cyjanków związanych z powodu braku aparatury i metodyki 

badań; metodykę wprowadzono w 2016 roku. 
6  W 16 szkoleniach w 2013 r., 16 w 2014 r., 27 w 2015 r., 13 w 2016 r. 
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zawierające m.in. wytyczne oraz rekomendacje do realizacji zadań związanych z kontrolą 
podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych przemysłowych. 
Niniejsze materiały z narad przekazywane są każdemu inspektorowi. Z uwagi na 
ograniczone możliwości finansowe WIOŚ w Szczecinie, inspektorzy uczestniczą głównie 
w szkoleniach organizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.”.  

(dowód: akta kontroli str. 1207-1208, 1551-1556) 

W WIOŚ wdrożono dwustopniowy system zapewnienia jakości badań obejmujący 
wewnętrzną oraz zewnętrzną ich kontrolę, realizowany przez udział w badaniach biegłości 
i porównaniach międzylaboratoryjnych. 
Wewnętrzna kontrola jakości badań, w laboratoriach pozostających obecnie w strukturze 
WIOŚ, została wdrożona w 1995 r.7 i od 2002 r. stanowiła element systemu zarządzania 
jakością8, zgodnego z normą PN-EN ISO/EIC 17025:2005. Wdrożenie ww. systemu 
potwierdzono certyfikatem akredytacji9, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (dalej: 
PCA). Zakres akredytacji określony został w załącznikach do ww. certyfikatów i w przypadku 
oznaczeń wykonywanych w ramach monitoringu rzek nie obejmował wszystkich badanych 
wskaźników10. W kontrolowanym okresie PCA przeprowadziło łącznie cztery audyty 
sprawdzające funkcjonowanie wdrożonego systemu zarządzania jakością11, w wyniku 
których stwierdziło dwie nieprawidłowości oraz sformułowało łącznie 30 spostrzeżeń. 
Laboratorium zrealizowało wszystkie spostrzeżenia sformułowane przez PCA w latach 
2013–2015, a sześć związanych ze spostrzeżeniami z ostatniego audytu (2016 r.) było 
w trakcie realizacji.  

                                                      
7  W ramach systemu jakości zgodnego z obowiązującymi wówczas dla laboratoriów badawczych 

dokumentami: normą PN-EN 45001:1993 i Przewodnikiem ISO/IEC 25:1990. Wdrożenia omawianego 
systemu jakości w Laboratorium WIOŚ w Szczecinie i Koszalinie zostały po raz pierwszy sprawdzone 
w 1997 r., w ramach audyty przeprowadzonego przez audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 
(PCBC), oraz potwierdzone certyfikatami akredytacji. 

8   Obowiązująca w Laboratorium WIOŚ w Szczecinie Księga jakości – wydanie z 5 lutego 2014 r. zawierała 
m.in Procedurę ogólną PO – 09 (pkt 5.9 PN-EN ISO / IEC 17025:2005) Kontrola jakości badań, która 
obejmowała wszystkie zagadnienia dotyczące wewnętrznej kontroli jakości (sterowanie jakością 
w Laboratorium) oraz uczestnictwa w badaniach biegłości i w porównaniach międzylaboratoryjnych. 
Procedura odnosiła się do wszystkich badań objętych systemem zarządzania dotyczącym jakości. Elementy 
wewnętrznej kontroli jakości badań dla poszczególnych metod wymienione zostały w dokumencie Program 
wewnętrznej kontroli jakości badań  stanowiący załącznik nr 2 do PO-09. W punkcie Tryb postępowania 
procedury opisano: analizę próbki kontrolnej, analizę próbek powtórzonych, wewnątrzlaboratoryjne badania 
biegłości, badania biegłości i porównania miedzylaboratoryjne, sprawdzanie krzywej wzorcowej, kontrolę 
materiałów odniesienia, kontrolę jakości pobierania próbek, kontrolę jakości analiz mikrobiologicznych. 

9  Wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostało 
potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji9 Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego 
nr AB 141 z dnia 7.02.2003 r. (Laboratorium WIOŚ w Koszalinie) oraz nr AB 177 z dnia 21.02.2003 r. 
(Laboratorium WIOŚ w Szczecinie). W 2011 r. na mocy zarządzenia nr 23/2011 Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30  sierpnia 2011 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie 
w strukturze WIOŚ w Szczecinie powstało jedno Laboratorium składające się z czterech pracowni: Pracowni 
Pomiarów Terenowych i Poboru Prób, Pracowni Chemicznej, Pracowni Biologicznej oraz Pracowni 
w Koszalinie. W dniu 21 grudnia 2011 r. Laboratorium otrzymało jeden zakres akredytacji laboratorium 
badawczego nr AB 177 wyd. 11 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji obejmujący wymienione cztery 
pracownie. W czasie kontroli w Laboratorium WIOŚ w Szczecinie obowiązywał Certyfikat Akredytacji 
Laboratorium Badawczego nr AB 177 ważny do 15 lipca 2017 r. oraz Zakres Akredytacji Laboratorium 
Badawczego wyd. 16 z dnia 20 lipca 2016 r. wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. 

10  Np. w zakresie elementów biologicznych wymieniono: 
a)  metody akredytowane: Pracownia Biologiczna w Szczecinie: fitoplankton – biomasa, liczebność, skład 

taksonomiczny, chlorofil „a”, feofityna; Pracownia w Koszalinie: chlorofil „a” (2 metody), feofityna;    
b)   metody nieakredytowane: Pracownia Biologiczna w Szczecinie: feofityna (inna metoda), fitobentos, 

makrofity, bezkręgowce bentosowe; Pracownia w Koszalinie: fitoplankton – biomasa, liczebność, skład 
taksonomiczny, indeks fitoplanktonowy IFPL, chlorofil „a”(inna metoda), feofityna (inna metoda), fitobentos 
okrzemkowy – skład taksonomiczny, multimetryczny indeks okrzemkowy ( IO, IOJ), makrofity – skład 
taksonomiczny, makrofitowy indeks rzeczny (MIR), makrofitowy indeks stanu ekologicznego (ESMI), 
makrobezkręgowce bentosowe – obfitość, skład taksonomiczny, obecność wrażliwych taksonów, 
zróżnicowanie. 

11  Ostatni w dniach 16-17 maja 2016 r.  
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Wewnętrzna kontrola jakości badań obejmowała czynności bieżące, zapisane w Programie 
wewnętrznej kontroli badań12 i okresowych, rocznych Planach kontroli jakości badań. 
Wewnątrzlaboratoryjne badania biegłości polegały na badaniu próbki o określonych 
parametrach, które nie były znane wykonującemu badanie. Obiektem tych badań były 
certyfikowane materiały odniesienia, materiały odniesienia lub duplikat próbki badanej 
w danym dniu w Laboratorium13. Sprawdzane obszary, oznaczane parametry, stosowane 
procedury badawcze oraz terminy wykonania kontroli zawierał Plan kontroli jakości badań 
na dany rok. W Programie wewnętrznej kontroli jakości badań, jak i w Planach kontroli 
jakości badań na lata 2013–2016, nie uwzględniono badań: fitobentosu, makrofitów, 
makrobezkręgowców bentosowych, a ponadto w Planach kontroli jakości badań na lata 
2013–2016 nie uwzględniono fitoplanktonu.  

Badanie szczegółowe dokumentacji, przeprowadzone dla ośmiu wybranych losowo punktów 
pomiarowo-kontrolnych14, potwierdziło prawidłową realizację przez pracowników WIOŚ 
kontroli wewnętrznej badań w zaplanowanym zakresie. Fakt prowadzenia ww. kontroli 
każdorazowo udokumentowany został w załącznikach do sprawozdań z badań m.in.: 
kartach kontrolnych próbek powtórzonych oraz kartach kontrolnych wzorca. 

W okresie objętym kontrolą pracownicy Laboratorium uczestniczyli łącznie w 33 badaniach 
biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych. Uczestnictwo w ww. badaniach stanowiło 
element wdrożonego w jednostce systemu zarządzania jakością. Badaniami objęte zostały 
wybrane oznaczenia chemiczne, badania właściwości fizycznych oraz niektóre oznaczenia 
elementów biologicznych. Badania te nie obejmowały, do 2015 r., elementów biologicznych 
(z wyjątkiem chlorofilu „a”)15. 

 (dowód: akta kontroli str. 1551-1558, 1604-1678, 1830-2006, 2810) 

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 systemowej16, szczegółowe ustalenia zawarto 
w odpowiednich instrukcjach i normach. 

 (dowód: akta kontroli str. 1551-1830) 

W Inspektoracie został wdrożony system informatyczny umożliwiający zbieranie, 
przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących wyników monitoringu 
jakości wód rzek o nazwie Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska 
Województwa Zachodniopomorskiego (GEOPOMERANIA)17. System ten nie umożliwiał 
bezpośredniego przekazywania danych z Laboratorium do Wydziału Monitoringu w wersji 

                                                      
12  Obowiązujący Program wewnętrznej kontroli jakości badań, w zakresie procedur badawczych stosowanych 

przez Pracownię Biologiczną w Szczecinie obejmował: chlorofil a (3 metody), feofitynę, fitoplankton, 
liczebność fitoplanktonu, NPL bakterii coli typu kałowego, NPL bakterii grupy coli, liczbę bakterii grupy coli 
i Escherichia coli, liczbę paciorkowców kałowych. Ww. procedury badawcze były również stosowane przez 
Pracownię w Koszalinie – odnośnie fitoplanktonu do badania przewidziana była jego biomasa wraz z analizą 
ilościowo-jakościową. 

13  Jeśli wyniki analizy próbki kontrolnej spełniały wymagane kryteria, działania korygujące nie były 
podejmowane. W przeciwnym przypadku przeprowadzana była analiza nieprawidłowości, w celu znalezienia 
przyczyn wystąpienia takiego wyniku i podjęcia stosowanych działań korygujących. 

14  Rega – ujście do morza, m. Mrzeżyno (2013 r.), Dębosznica – m. Głowaczewo (2013 r.), Korytnica – ujście 
do Drawy, m. Bogdanka (2014 r.), Parsęta – powyżej ujścia Radwi, m. Karlino (2014 r.), Myśliborka – ujście 
do jez. Nowowarpiańskiego (2015 r.), Pysznica – ujście do Parsęty, m. Dygowo (2015 r.), Gardominka – 
ujście do Regi, m. Baszewice (2016 r.), Płonia powyżej jez. Płoń (Przywodzie) (2016 r.). 

15  W latach 2015–2016 pracownicy Laboratorium uczestniczyli m.in. w Międzylaboratoryjnym porównaniu 
poboru i oznaczania biologicznych elementów stanu ekologicznego wód powierzchniowych w latach 
2015−2017 – etap I. -  Międzylaboratoryjne porównania poboru i oznaczania makrobezkręgowców 
bentosowych, a w 2016 roku w etapie II – Międzylaboratoryjne porównania poboru i oznaczania fitobentosu 
oraz w etapie III Międzylaboratoryjne porównania poboru i oznaczania makrofitów, uzyskując pozytywną 
ocenę. 

16  W instrukcjach i Procedurach Ogólnych: PO-03 Pobieranie próbek; PO-04 Postępowanie z próbkami do 
badań. 

17  Portal internetowy i serwis mapowy są dostępne na stronie internetowej www.geopomerania.pl. 
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cyfrowej. WIOŚ uczestniczył we wdrażaniu przygotowywanego w GIOŚ systemu zbierania, 
przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących wyników monitoringu 
jakości wód JWODA, realizowanego w ramach systemu informatycznego „Ekoinfonet”. 
Dotychczas dane z wynikami monitoringu wód były, zgodnie z ustaleniami z GIOŚ, 
cyklicznie przekazywane w opracowanych przez GIOŚ formularzach (arkuszach 
kalkulacyjnych) umożliwiających przetwarzanie i udostępnianie wprowadzonych danych. 
Pracownicy WIOŚ uczestniczyli w pracach nad tworzeniem oraz w szkoleniach z obsługi 
powstającego systemu bazodanowego JWODA. Uczestniczono również w testowaniu wersji 
roboczych oraz przekazywano uwagi informując o ewentualnych błędach systemu. 

W WIOŚ wdrożony został Informatyczny System Kontroli (dalej: ISK) 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 oraz przekazywanie danych do GIOŚ. System umożliwiał 
gromadzenie informacji i dokumentów dotyczących prowadzonych kontroli, działań 
pokontrolnych oraz kontrolowanych podmiotów, przygotowanie planów działań kontrolnych 
na kolejne lata, a także generowanie zestawień i raportów na podstawie wybranych 
kryteriów. 

(dowód: akta kontroli str.1538-1550, 2120-2124) 

W okresie objętym kontrolą realizacja przez ZWIOŚ zadań związanych z monitorowaniem 
jakości wód rzek nie była przedmiotem skarg ani kontroli GIOŚ oraz Wojewody 
Zachodniopomorskiego. Zadania te były w badanym okresie poddane jednej kontroli 
zewnętrznej, przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w Szczecinie. W jej wyniku 
sformułowane zostały trzy wnioski pokontrolne, z których jeden, pozostający w realizacji, 
dotyczył bezpośrednio zadań związanych z monitoringiem wód powierzchniowych18. 
W okresie tym przeprowadzone zostały ponadto dwie kontrole wewnętrzne dokumentacji 
pokontrolnej sporządzonej w Wydziale Inspekcji WIOŚ19, które wykazały nieprawidłowości 
polegające m.in. na nieterminowym załatwianiu spraw oraz stosowaniu niewłaściwych 
podstaw prawnych rozstrzygnięć administracyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 619-639,1536-1537, 2010-2014, 2788-2805) 

ZWIOŚ rzetelnie i terminowo sporządzał oraz przedkładał GIOŚ roczne sprawozdania 
z działalności WIOŚ. 

 (dowód: akta kontroli str. 2015) 

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

W Programie wewnętrznej kontroli jakości badań oraz w Planach kontroli jakości badań na 
lata 2013–2016, tj. dokumentach przewidzianych Procedurą ogólną PO-09 zawartą 
w Księdze Jakości Laboratorium WIOŚ, nie uwzględniono badań elementów biologicznych 
w zakresie następujących wskaźników: fitobentosu, makrofitów, makrobezkręgowców 
bentosowych. Tym samym, wbrew regulacji zawartej w § 18 pkt 1 lit. a rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych20 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie monitoringu wód z 2011 r.) oraz wbrew regulacji zawartej w § 22 
pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form 
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych21 (dalej: rozporządzenie w sprawie monitoringu wód z 2016 r.), nie 

                                                      
18  Wniosek o prowadzenie badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji stanu ekologicznego 

i chemicznego wód powierzchniowych z wymaganą częstotliwością i w zakresie określonym przez Ministra 
Środowiska. 

19  a) w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie odraczania płatności kar 
wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (protokół 
kontroli nr 5/2016 z dnia 24.06.2016 r.); b) w zakresie zgodności prowadzenia działań kontrolnych 
i pokontrolnych zgodnie z przepisami prawa (protokół kontroli nr 6/2006 z dnia 19.08.2016 r.).   

20  Dz. U. Nr 258, poz. 1550, ze zm., uchylone z dniem 20 sierpnia 2016 r. 
21  Dz. U. z 2016 r. poz. 1178, obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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dochowano w zakresie ww. wskaźników elementów biologicznych, wymogu zapewnienia 
wewnętrznej kontroli jakości ich badań.  

(dowód: akta kontroli str. 1557-1558, 1604-1678) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że „Program wewnętrznej kontroli jakości badań – załącznik 
nr 2 do PO – 09 zawiera dla metod badań następujące elementy wewnętrznej kontroli 
jakości: sprawdzanie miana, próbka powtórzona, podwójne oznaczenie, próbka kontrolna, 
próbka terenowa zerowa, próbka laboratoryjna zerowa oraz sprawdzanie/kalibracja (za 
pomocą wzorca). W Programie wewnętrznej kontroli jakości badań nie uwzględniono takich 
badań biologicznych jak badania: fitobentosu, makrofitów, makrobezkręgowców 
bentosowych, z uwagi na to, iż są to badania specyficzne (pobieranie próbek jak 
i oznaczenia np.: w przypadku makrofitów) wykonywane w terenie i w/w elementów 
wewnętrznej kontroli jakości do nich nie stosuje się. Analiza makrofitów w terenie 
wykonywana jest przez odpowiednio doświadczonego i przeszkolonego w tym zakresie 
pracownika Laboratorium. W przypadku fitobentosu materiał biologiczny zeskrobywany jest 
z kamieni, roślinności, a następnie w Laboratorium utrwalany i oznaczany metodą 
mikroskopową. W przypadku makrobezkręgowców bentosowych materiał biologiczny 
pobierany jest w terenie, przebierany, segregowany, liczony i utrwalany, a następnie 
poddawany identyfikacji podczas analizy mikroskopowej. Po przebraniu próbek 
i wyodrębnieniu podpróbek następuje zużycie materiału biologicznego. W związku z tym nie 
ma możliwości zastosowania powyższych elementów. Wewnętrzna kontrola jakości zgodnie 
z obowiązkiem wynikającym z w/w rozporządzenia w przypadku badań biologicznych 
w Laboratorium WIOŚ w Szczecinie prowadzona jest poprzez sprawdzanie protokołów 
terenowych, sprawdzanie temperatury w lodówkach, w których przechowywane są próbki 
z materiałem biologicznym, sprawdzanie mikroskopów przez serwis zewnętrzny oraz udział 
pracowników w szkoleniach, warsztatach. Zgodnie z normą PN-EN ISO 17025:2005 p. 5.9 
zapewnienie jakości wyników badania i wzorcowania Laboratorium posiada procedurę 
dotyczącą sterowania jakością w celu monitorowania miarodajności badań i wzorcowań – 
PO-09. Jest to między innymi udział w programach porównań międzylaboratoryjnych, który 
został wykorzystany do w/w parametrów. W latach 2015 - 2016 pracownicy Laboratorium 
uczestniczyli m.in. w Międzylaboratoryjnym porównaniu poboru i oznaczania biologicznych 
elementów stanu ekologicznego wód powierzchniowych w latach 2015-2017 – etap I. −  
Międzylaboratoryjne porównania poboru i oznaczania makrobezkręgowców bentosowych, 
a w 2016 roku w etapie II – Międzylaboratoryjne porównania poboru i oznaczania 
fitobentosu oraz w etapie III Międzylaboratoryjne porównania poboru i oznaczania 
makrofitów uzyskując pozytywną ocenę. Norma zaleca, aby wybrane elementy zapewnienia 
jakości badań były odpowiednie do rodzaju i wielkości podejmowanej pracy. Poza tym 
należy wskazać, iż WIOŚ w Szczecinie nie otrzymał dodatkowego etatu na nowe zadanie, 
w kwestii oznaczania w/w elementów biologicznych, co tym samym oznacza, iż ci sami 
pracownicy, którzy wykonywali oznaczenia bakteriologiczne, fitoplanktonu oraz chlorofilu 
w wodach (rzekach, jeziorach, wodach przejściowych i przybrzeżnych), zostali obciążeni 
wykonywaniem oznaczeń fitobentosu, makrofitów, makrobezkręgowców bentosowych. 
Plan kontroli jakości badań jest ustalany na dany rok. Jest dodatkowym, okresowym 
sprawdzeniem wybranych parametrów badań, które mogą być zmieniane co roku. 
W badaniach biologicznych uwzględniono tylko te wybrane oznaczenia dla których można 
przeprowadzić wybrane testy (np. kontrola za pomocą szczepów wzorcowych i kontrola 
precyzji próbki, która nie jest znana wykonawcy). W przypadku badań fitoplanktonu 
ww. okresowa kontrola nie ma zastosowania i do tego oznaczenia zastosowano kontrolę 
wymienioną w Programie wewnętrznej kontroli jakości badań. Do pozostałych metod 
biologicznych (fitobentosu, makrofitów, makrobezkręgowców bentosowych) ze względu na 
różnorodność, dużą zmienność próbki i prowadzenie badań w terenie mają zastosowanie 
testy kontroli jakości wymienione powyżej. Jednakże mając na uwadze ciągłe doskonalenie 
systemu zarządzania jakością w Laboratorium, udział w szkoleniach specjalistycznych, 
warsztatach czy udziale w badaniach biegłości dotyczących w/w parametrów należy 
traktować jako elementy kontroli jakości badań parametrów biologicznych oznaczania 
fitobentosu, makrofitów, makrobezkręgowców bentosowych czy fitoplanktonu.”. 
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(dowód: akta kontroli str. 1551-1556) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie22 mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Programowanie monitoringu jakości wód rzek 

Na etapie sporządzania wojewódzkich programów państwowego monitoringu środowiska 
województwa zachodniopomorskiego na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020, WIOŚ 
dysponował danymi niezbędnymi do wytypowania jednolitych części wód powierzchniowych 
rzecznych (dalej: JCWP) do objęcia ich poszczególnymi rodzajami monitoringu oraz 
wyznaczenia punktów pomiarowo-kontrolnych23 (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 SHP24). 

W WIOŚ, z przekazanej przez GIOŚ referencyjnej bazy WaterFrameworkDirective, poprzez 
użycie narzędzia ArcGIS, wyselekcjonowano 362 JCWP25 na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego.    

  (dowód: akta kontroli str. 107-145, 262-314) 

Spośród wyznaczonych na terenie działania WIOŚ 362 JCWP w WPMŚ na lata 2013−2015 
zaplanowano objęcie bezpośrednimi badaniami monitoringowymi 115 JCWP, tj. 31,8% 
wyznaczonych, a w WPMŚ na lata 2016−2020 – 107 JCWP, tj. 29,6% wyznaczonych, 
z czego w 106 JCWP zaplanowano kontynuację badań monitoringowych przeprowadzonych 
w latach 2013–2015. 

W WPMŚ na lata 2013−2015 zaplanowano do objęcia: 

− monitoringiem diagnostycznym – 23 JCWP w 23 pp-k; 

− monitoringiem operacyjnym – 108 JCWP w 108 pp-k;  

− monitoringiem obszarów chronionych – 79 JCWP w 81 pp-k;  

− monitoringiem badawczym – osiem JCWP w 10 pp-k.  

W WPMŚ na lata 2016−2020 zaplanowano do objęcia w 2016 r.: 

− monitoringiem diagnostycznym – 19 JCWP w 19 pp-k; 

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

obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
23  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). W przekazanych materiałach zawarto dane m.in. dotyczące 
obszarów chronionych w myśl ustawy o ochronie przyrody (w tym obszary Natura 2000, których przedmiot 
ochrony został określony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jako zależny od wód), analizy 
presji i wpływów, wykazy JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, informacje o rodzaju 
spływu do wód powierzchniowych lub podziemnych, wykazy JCWP wraz z warstwami zawierającymi ich 
zlewnie, granice obszarów dorzeczy i regionów wodnych.     

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

25  W tym JCWP Witna, której zlewnia JCWP nachodzi na obszar województwa zachodniopomorskiego, 
natomiast sam ciek jest poza granicą województwa. Należy zaznaczyć, że liczba JCWP automatycznie 
przypisana do obszaru województwa zachodniopomorskiego przez system GIS wynosiła 376. W liczbie tej 
mieściły się także JCWP, których cieki w całości zlokalizowane są poza granicą województwa 
zachodniopomorskiego a na obszarze województwa znajduje się jedynie niewielka część zlewni.   

Ocena cząstkowa 
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− monitoringiem operacyjnym – 42 JCWP w 42 pp-k;  

− monitoringiem obszarów chronionych – 37 JCWP w 38 pp-k;  

− monitoringiem badawczym – 23 JCWP w 25 pp-k.  

  (dowód: akta kontroli str. 808-817, 860-868) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że: „Realizacja badań wód powierzchniowych wymaga 
dużych środków finansowych przeznaczonych na ten cel, wykwalifikowanej kadry a także 
odpowiedniego zaplecza technicznego laboratorium. Z uwagi na bardzo dużą liczbę JCWP 
wydzielonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (…) objęcie ich wszystkich 
badaniami jest niemożliwe. (…) Sieć monitoringu rzek na lata 2013-2015, skonstruowana 
dla 115 JCWP, spełniała wymogi rozporządzenia MŚ w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych oraz „Wytycznych do 
opracowania wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 
2013-2015” i uwzględniała możliwości techniczne i kadrowe Laboratorium WIOŚ 
w Szczecinie. (…) Zgodnie z rozporządzeniem „wybrana liczba jednolitych części wód 
powierzchniowych pod względem wielkości zlewni powinna być wystarczająca dla 
dokonania oceny ogólnego stanu wód powierzchniowych w każdej zlewni lub podzlewni 
w obszarze dorzecza”. Brak jest dodatkowych zapisów, które w sposób bardziej 
szczegółowy wskazywałyby tryb wyboru JCWP, a także nie zostały przedstawione 
wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska żadne wytyczne co do minimalnej ilości 
monitorowanych JCWP. Takie zapisy zawarte są w dokumencie „Monitoring zgodny z RDW” 
(„Monitoring under the Water Framework Directive”), które w rozdziale 2.5 Ryzyko, precyzja 
i ufność zawierają kluczowe zasady dotyczące poziomu ufności i precyzji oceny stanu wód 
w czasie i przestrzeni (o czym stanowi załącznik V RDW). (…) Projektując sieć monitoringu 
na lata 2016-2020 bazowano, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, na sieci punktów z lat 2013–
2015. Przeprowadzona została analiza jakościowa obszarów w zakresie rodzajów presji 
i źródeł zanieczyszczeń, lokalizacji obszarów chronionych oraz wyników oceny stanu JCWP 
badanych w latach 2010–2015 oraz przekazanych przez KZGW wyników oceny ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych. W wyniku przeprowadzonych prac, spośród 
115 JCWP badanych w latach 2013–2015 do badań w latach 2016-2020 wytypowano 
106 JCWP. W nowej sieci nie uwzględniono 9 JCWP. (…) Konieczność kontynuacji badań 
w przypadku 98 JCWP wynika z faktu zaliczenia tych JCWP w nowych wykazach KZGW 
jako zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, w odniesieniu do których należy 
realizować monitoring operacyjny. Ponadto stan wód 70 spośród nich, na podstawie oceny 
za 2014 rok oceniono jako zły. Kontynuacja badań wielu JCWP wynika z faktu objęcia ich 
programem monitoringu diagnostycznego (którego sieć nie powinna ulegać zmianom 
w dłuższym przedziale czasu), corocznym programem badań wynikającym z umów 
międzynarodowych (monitoring badawczy intensywny oraz monitoring wód granicznych) 
oraz programem monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych na cele pitne. Spośród 
zaplanowanych do badań 8 JCWP niezagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 
4 JCWP objęte są programem monitoringu diagnostycznego.”.  

(dowód: akta kontroli str. 808-844, 860-863) 

Spośród 362 JCWP wyznaczonych na terenie województwa zachodniopomorskiego 296 
JCWP, tj. 81,8%, nie było dotychczas planowane do objęcia i nie zostały objęte 
monitoringiem diagnostycznym. Monitoring ten prowadzono na obszarze 10 z 11 
wyodrębnionych na terenie województwa zlewni oraz w 29 spośród 50 podzlewni.  

Główny specjalista w Wydziale Monitoringu wyjaśniła, że „Zlewnia Przymorza od Cieśniny 
dziwny do Kanału Liwia Łuża charakteryzuje się silnym zakłóceniem warunków 
hydrologicznych. Na Kanale Liwia Łuża odprowadzającym wody ze zlewni do Morza 
Bałtyckiego zlokalizowane są wrota sztormowe. Przy wiatrach wiejących z północy 
występuje zjawisko zasypywania odpływu kanału piaskiem z plaży. Na jakość wód w tej 
zlewni mają bardzo duży wpływ warunki meteorologiczne, w tym kierunek wiatru, regulacja 
odpływu wody z jeziora Liwia Łuża oraz regulacja przepływu w Kanale Lądkowskim. 
W związku z tym ustanowienie punktu monitoringu diagnostycznego nie da żadnej 
informacji o jakości tych wód. Nie jesteśmy w stanie objąć monitoringiem diagnostycznym 
wszystkich JCWP. Nie każda zlewnia musi być badana. Monitoringiem trzeba objąć 
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reprezentatywną liczbę, co zwalania z obowiązku objęcia wszystkich zlewni. JCWP Otoczka 
nie znajduje się w obrębie zlewni Liwia Łuża lecz w zlewni Regi od Uklei do Mołstowej. 
W MPHP błędnie przypisano ją częściowo do zlewni Liwii Łużej.”. Naczelnik Wydziału 
Monitoringu wskazując przyczyny niezaplanowania i nieprzeprowadzenia monitoringu 
diagnostycznego w ramach 21 podzlewni wyjaśniła, że „Nie jest możliwe badanie 
wszystkich wód. Szacowany koszt tylko monitoringu diagnostycznego 362 JCWP to około 
22 mln zł (raz na 6 lat). Koszty te są zbyt wysokie. W przewodniku merytorycznym do 
monitoringu (opracowanym w ramach Strategii Wdrażania RDW) jest pełna dyskusja nad 
problemem wiarygodności oceny jakości w JCWP w dorzeczach. Wskazano, że powinny 
być opracowane metody przenoszenia oceny jakości wód z monitorowanych JCWP na 
niemonitorowane tak aby wszystkie wody powierzchniowe w dorzeczu mogły być oceniane. 
Wiarygodność oceny jakości wód zależy także od ilości monitorowanych JCWP. Ta 
wiarygodność i sposób oceny powinny być opracowane przez odpowiedzialnego za 
gospodarowanie wodami w Polsce gdyż wiążą się z konkretnymi kosztami badań 
monitoringowych lub ewentualnie źle zainwestowanymi w przyszłości finansami na poprawę 
jakości wód. Ryzyko czy monitoring jest wystarczający powinny wziąć na siebie instytucje 
odpowiadające za plany gospodarowania wodami.”.  

   (dowód: akta kontroli str. 640-646, 661-723,808-817,  864-886) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, m.in. że „Kierując się potrzebą dokonania oceny ogólnego 
stanu wód w regionie i zgodnie z obowiązującym prawem w dziedzinie gospodarki wodnej, 
do monitoringu diagnostycznego wybrano JCWP zamykające zlewnie rzek o powierzchni 
większej niż 2500 km2, a także JCWP na zamknięciach zlewni mniejszych rzek ale 
o istotnym znaczeniu ekonomicznym i hydrologicznym w województwie, w przyujściowych 
odcinkach JCWP wpadających bezpośrednio do Morza Bałtyckiego, JCWP wydzielone na 
rzekach odprowadzających wody bezpośrednio do wód przejściowych, JCWP rzeczne 
graniczne oraz JCWP wymienione w wiążących Rzeczpospolitą Polską umowach 
międzynarodowych. Wybrane JCWP rzek reprezentują wszystkie typy wód i są 
reprezentatywne pod względem  oddziaływań wynikających z działalności człowieka.”.  

(dowód: akta kontroli str. 808-844, 860-863) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano do objęcia monitoringiem operacyjnym 37 
spośród 84 JCWP, wskazanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
(KZGW) jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Z kolei w WPMŚ na lata 
2016–2020 zaplanowano do objęcia monitoringiem operacyjnym 99 spośród 266 JCWP 
wskazanych przez Prezesa KZGW jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych.  

  (dowód: akta kontroli str. 120-125, 262-272, 893-896) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020, w przypadku dwóch JCWP 
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 wodne26 (dalej: ustawa – Prawo 
wodne). 

 (dowód akta kontroli, str. 897) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano monitoring obszarów chronionych 
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych na dwóch JCWP, a na lata 
2016–2020 na jednej JCWP. 

 (dowód akta kontroli, str. 899) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano objęcie 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 54 JCWP, a w WPMŚ na lata 2016–2020 – 
74 JCWP, tj. odpowiednio 14,9%, i 20,4% spośród 362 JCWP wyznaczonych na terenie 
województwa zachodniopomorskiego.  

                                                      
26  Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm. 
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W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano objęcie badaniami monitoringowymi 4127 
spośród 67 JCWP będących bezpośrednim odbiornikiem ścieków odprowadzanych 
z oczyszczalni ścieków komunalnych. Z kolei w WPMŚ na lata 2016–2020 (w okresie 2016–
2018) zaplanowano objęcie badaniami monitoringowymi 3928 spośród ww. 67 JCWP.  

(dowód akta kontroli, str. 640-646, 661-731, 901-906, 933-934) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano monitoring obszarów narażonych na 
zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych we wszystkich 11 
JCWP ujętych w wykazie takich obszarów przez dyrektorów regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej. Z kolei w WPMŚ na lata 2016–2020 nie zaplanowano tego rodzaju 
monitoringu29. 
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in., że: „Na etapie planowania monitoringu rzek na lata 
2013–2015 podstawę planowania monitoringu JCWP występujących na OSN, stanowiły 
obszary wyznaczone na lata 2012–2016. W maju 2015 roku, a więc w trakcie czteroletniego 
cyklu realizacji dyrektywy azotanowej, na skutek odstąpienia Polski od rozwiązania 
polegającego na ustanowieniu na trenie całego kraju jednego Programu działań mających 
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, dokonano zwiększenia  
powierzchni OSN. Dodatkowo wyznaczone wody wrażliwe, na pół roku przed upływem 
realizacji programu monitoringu w 2015 roku, nie były już objęte badaniami. W związku 
z brakiem nowych wykazów wód wrażliwych, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, w programach 
monitoringu na lata 2016-2020 nie zaplanowano monitoringu na obszarach OSN. 
W przypadku opublikowania przez dyrektorów RZGW nowych wykazów OSN, program 
monitoringu będzie odpowiednio zaktualizowany, a WPMŚ aneksowane.”.  

 (dowód akta kontroli, str. 661-723, 906) 

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 48 JCWP30, a w WPMŚ na lata 2016–2020 na 
56 JCWP31. W przypadku każdej JCWP, znajdującej się na ww. obszarach i nieobjętej 
omawianym monitoringiem, w WIOŚ wskazano uzasadnienie takiego postępowania 
(np. inną JCWP reprezentatywną dla danego obszaru JCWP, która była monitorowana lub, 
którą planowano objąć takimi badaniami; JCWP pokrywała się z obszarem chronionym 
jedynie niewielkim odcinkiem; JCWP była położona poza obszarem chronionym; położenie 
reprezentatywnego odcinka JCWP w innym województwie).  

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że „(…) Monitoring obszarów chronionych w JCWP 
zaliczonych do obszaru ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa 
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie należy prowadzić w przypadku istnienia 
zależności przedmiotu ochrony od stanu wód powierzchniowych. Zgodnie z wytycznymi 
GIOŚ w przypadku obszarów chronionych związanych z konkretną, „główną” JCWP, jak 
doliny rzeczne np. „Dolina Regi”, nie musimy badać każdego dopływu uchodzącego do 
głównej rzeki, w szczególności, gdy dopływy te są niewielkie i nie mają wpływu na stan 

                                                      
27  Spośród niezaplanowanych 26 JCWP w przypadku czterech  JCWP (Dopływ z Domosłowic; Kanał Iny; 

Lądkowski Kanał; Płociczna do Runicy) analiza presji, zawartych w załączniku nr 8 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 (dalej: załącznik do 8 raportu KZGW), 
nie potwierdziła istnienia wpływu źródeł punktowych na JCWP.  

28  Spośród niezaplanowanych 28 JCWP w przypadku sześciu JCWP (Dopływ z Domosłowic; Drawa od 
Drawicy do Mierzeckiej Strugi; Kanał Iny; Lądkowski Kanał; Płociczna do Runicy; Radew od wpływu do zb. 
Rosnowo do dopł. w Niedalinie), analiza presji zawartych w załączniku nr 8 do raportu KZGW nie 
potwierdziła istnienia wpływu źródeł punktowych na JCWP.  

29  Dwa z sześciu obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych wskazane w rozporządzeniu dyrektora RZGW z dnia 5 maja 2015 r. zostały zbadane w ramach 
monitoringu operacyjnego.   

30  Na etapie opracowania projektu WPMŚ na lata 2013–2015 jedynie 37 JCWP, według wykazu KZGW, nie 
występowało na obszarze chronionym przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków.     

31  Na etapie opracowania projektu WPMŚ na lata 2016–2020  jedynie trzy JCWP, według wykazu KZGW, nie 
występowały na obszarze chronionym przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków.     
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obszaru chronionego i chronionych w nim gatunków. W takim przypadku możemy 
ograniczyć się do badań na zamknięciu JCWP i/lub obszaru chronionego (lub też innego 
właściwego ppk dla oceny takiego obszaru chronionego).”.  

(dowód akta kontroli, str. 724-731 C, 919-919) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano do objęcia monitoringiem badawczym dziewięć 
JCWP, a na lata 2016–2020 zaplanowano objąć nim 23 JCWP.  

(dowód: akta kontroli str. 926) 

Analiza prawidłowości wyznaczenia trzech32 punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych 
częściach wód powierzchniowych płynących 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 w sprawie monitoringu wód z 2011 r.  

 (dowód akta kontroli, str. 950-952) 

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 liczebności makrobezkręgowców bentosowych w ramach poszczególnych rodzajów 
monitoringu. Natomiast za badania składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny był 
odpowiedzialny GIOŚ, a ZWIOŚ nie miał wpływu na liczbę wykonywanych badań i ich 
termin.  

(dowód akta kontroli, str. 262-360, 373-429, 661-723, 845-857, 888, 923-930) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano do objęcia badaniami monitoringowymi 
substancji szkodliwych dla środowiska wodnego cztery z pięciu JCWP, w przypadku których 
stwierdzono źródła uwolnienia substancji szkodliwych lub na których w ubiegłych latach 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm tych substancji.  

Naczelnik Wydziału Monitoringu wyjaśniła, że: „przeprowadzone w 2011 r. badania 
substancji chemicznych wykazały, że stężenia substancji chemicznych, w tym tych, 
z powodu których potencjalne źródło zanieczyszczeń (oczyszczalnia ścieków w Koszalinie) 
zostało wprowadzone do rejestru PRTR (rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń – 
krajowy i europejski) były poniżej granicy oznaczalności stosowanej metody analitycznej. 
Jedyne przekroczenie dotyczyło WWA (Wielopierścieniowe Węglowodorowy Aromatyczne). 
Z powodu braku możliwości przeprowadzenia wszystkich koniecznych badań w ramach 
monitoringu diagnostycznego podjęto decyzję o przesunięciu programów badawczych dla 
Dzierżęcinki na lata późniejsze. JCWP Dzierżęcinka została objęta corocznymi badaniami 
w zakresie substancji emitowanych przez źródło PRTR (oczyszczalnie ścieków) oraz WWA 
w latach 2016–2021.”.   

W 2016 r. badaniami monitoringowymi substancji szkodliwych dla środowiska wodnego 
zaplanowano objęcie wszystkich 28 JCWP w przypadku których stwierdzono źródła 
uwolnienia substancji szkodliwych lub na których stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych norm tych substancji.  

(dowód akta kontroli, str. 640-646, 661-723, 931-932) 

Projekty WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020 zostały sporządzone 
samodzielnie przez pracowników WIOŚ. Projekt WPMŚ na lata 2013–2015 został 
przekazany w dniu 30 listopada 2012 r. do GIOŚ, bez części PMŚ dotyczącej wód 
powierzchniowych, która została dosłana do GIOŚ w dniu 18 grudnia 2012 r. 

Naczelnik Wydziału Monitoringu wyjaśniła, że „Wynikało to z późnego terminu przekazania 
przez GIOŚ tabel pod projektowanie sieci. Tabele przekazano 22 listopada i w dniu 
23 listopada GIOŚ sam dopuścił możliwość przesłania WPMŚ bez załącznika z siecią 
monitoringu.”. 
GIOŚ zgłosił do ww. projektu uwagi dotyczące m.in. konieczności uwzględnienia w nim 
przepisów rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2011 r. oraz zawarcie informacji 

                                                      
32  Dębosznica; Płonia od dopływu z Buczynowych Wąwozów do ujścia do jez. Dąbie; Odra od Odry 

Zachodniej do Parnicy oraz JCWP Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi.   
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o planowanym uzupełnieniu programu monitoringu wód o badania i oceny ichtiofauny. Po 
uwzględnieniu omawianych uwag, w dniu 28 grudnia 2012 r. GIOŚ zatwierdził ww. projekt33. 
Z kolei projekt WPMŚ na lata 2016–2020 został przekazany w dniu 20 listopada 2015 r. do 
GIOŚ, bez części PMŚ dotyczącej wód powierzchniowych, która została dosłana do GIOŚ 
w dniu 21 grudnia 2015 r. Zgłoszone przez GIOŚ uwagi dotyczące konieczności weryfikacji 
liczby substancji priorytetowych oraz liczby punktów pomiarowo-kontrolnych zostały 
uwzględnione, a w dniu 30 grudnia 2015 r. GIOŚ zatwierdził omawiany projekt.  

 (dowód akta kontroli, str. 185-261, 640-646, 661-723, 935) 

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

1. W WPMŚ na lata 2013–2015 nie zaplanowano do objęcia monitoringiem operacyjnym 
47 spośród 84 JCWP, a w WPMŚ na lata 2016–2020 – 167 spośród 266 JCWP 
zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, ujętych w wykazie Prezesa 
KZGW.  

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że: „pomimo zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 
(RDW) zobowiązujących do objęcia monitoringiem operacyjnym wszystkich JCWP 
zagrożonych, objęcie badaniami wszystkich nie jest możliwe z uwagi na ich bardzo dużą 
liczbę. Należy podkreślić, że na terenie województwa zachodniopomorskiego oprócz 
362 JCWP rzek, wydzielono 178 JCWP jeziornych oraz 4 przejściowe i 4 przybrzeżne. 
Wiele JCWP objętych jest corocznymi badaniami, co uwarunkowane jest położeniem 
naszego województwa oraz umowami międzynarodowymi. Monitoring operacyjny służy 
określaniu stanu tych części wód, w przypadku których uznano, że istnieje ryzyko, iż 
cele środowiskowe wyznaczone dla tych wód nie zostaną osiągnięte. Jest on również 
wykorzystywany w ocenie zmian stanu wód wynikających z realizacji programów 
działań. Zgodnie z wykazem prezesa KZGW, na etapie planowania monitoringu JCWP 
rzecznych na lata 2013-2015 zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych było 
84 JCWP. Z tego 8 to cieki o nieokreślonej typologii, dla których nie określono wartości 
odniesienia, a 40 to potoki nizinne o powierzchni zlewni < 100 km2 (typ 16, 17, 18). 
Natomiast na etapie planowania monitoringu na lata 2016 2020 zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych było aż 266 JCWP (z  tego 2 to cieki 
o nieokreślonej typologii, a 159 to niewielkie potoki nizinne o typie 16, 17 i 18). Ponadto, 
kierując się możliwościami technicznym, kadrowymi oraz finansowymi do badań 
w ramach monitoringu operacyjnego typowano przede wszystkim JCWP o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki wodnej i w przypadku których istnieją możliwości 
bezpiecznego dojazdu do cieku w celu pobrania prób. Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują na potrzebę weryfikacji podziału JCWP, zarówno w zakresie scalenia 
niektórych małych JCWP, jak i podziału dużych. W 2015 roku realizowane były przez 
KZGW prace związane z aktualizacją wykazu JCWP. Chociaż zmiany te nie muszą 
wpłynąć na ramowy układ sieci monitoringu, mogą natomiast pozwolić na bardziej 
wiarygodną ocenę jakości stanu JCWP na obszarach zlewni rzecznych.”. 

ZWIOŚ wyjaśnił także m.in., iż: „w pismach do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska wskazywano (…) braki środków na realizację zadań czego 
odzwierciedleniem były programy monitoringu dostosowywane każdorazowo do 
możliwości finansowo–kadrowych. Programy prac były jednak akceptowane w kształcie 
jaki był dostosowany do sytuacji inspektoratu, a do poszczególnych wioś przekazywane 
były kopie pism kierowanych do ministra finansów czy ministra środowiska wskazujące 
na potrzebę dofinansowania wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska 
w zakresie zwiększenia dostępnych środków budżetowych przy wciąż wzrastającej ilości 
zadań do realizacji. (…).”. 

(dowód: akta kontroli, str. 808-844, 889-892, 1226-1374, 1559-1603, 2117-2119) 

NIK stwierdza, iż zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo wodne, wykazy JCWP 
zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych sporządza się na potrzeby 

                                                      
33  WPMŚ na lata 2013–2015 był dwukrotnie aneksowany, przy czym zmieniany zakres nie dotyczył 

monitoringu rzek. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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opracowania planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Za opracowanie 
projektów tych planów odpowiedzialny jest, zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy, 
Prezes KZGW. Z kolei w myśl art. 155a ust. 1 pkt 1 tej ustawy, monitoring wód ma m.in. 
na celu pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych na potrzeby planowania 
w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych. Zatem ZWIOŚ 
nie mógł odstąpić od prowadzenia monitoringu operacyjnego ww. JCWP. NIK nie 
podziela także złożonych w trakcie kontroli wyjaśnień, iż nieujęcie omawianych JCWP, 
w ramach monitoringu operacyjnego, w WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–
2020, spowodowane było brakiem wystarczających możliwości kadrowych, technicznych 
i finansowych, gdyż takie postępowanie świadczy o ograniczaniu i dostosowaniu 
zakresu WPMŚ na lata 2013–2015 i na lata 2016–2020 do możliwości WIOŚ, a nie 
rzeczywistych potrzeb. Brak możliwości realizacji zadań PMŚ, wynikających 
z niedofinansowania Inspektoratu, 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 
2013−2015 oraz na lata 2016−2020 było niezgodne z zatwierdzonymi przez Ministra 
Środowiska Programami Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013–2015 oraz 
na lata 2016−2020, zgodnie z którymi programem monitoringu operacyjnego 
w województwie powinny zostać objęte jednolite części wód płynących, zagrożone 
nieosiągnięciem celów środowiskowych według wykazu sporządzonego przez Prezesa 
KZGW. Tym samym niezaplanowanie monitoringu ww. JCWP w projekcie WPMŚ na 
lata 2013–2015 oraz na lata 2016−2020 stanowiło naruszenie art. 23 ust. 4 ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska, stanowiącego, iż wojewódzkie programy monitoringu 
zawierają zadania określone w wieloletnich programach państwowego monitoringu 
środowiska. Dodatkowo, omawiane postępowanie było niezgodne z pkt 1.3.2. załącznika 
V do 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. 

2. W WPMŚ na 2013–2015 ani na lata 2016–2020 nie zaplanowano do objęcia 
monitoringiem obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na obszary 
wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych – 59 JCWP34, dla których gospodarka komunalna była czynnikiem 
sprawczym powodującym presje punktowe i obszarowe, a ponadto ustalony został 
wpływ źródeł punktowych i obszarowych na ww. JCWP. Nie doprowadzono także do ich 
ujęcia w ww. WPMŚ w drodze aneksów do tych dokumentów. Według wiedzy 

                                                      
34  PLRW60001818887889; PLRW60000191729; PLRW60000199529; PLRW60001818885552; 

PLRW60001619729; PLRW6000174546; PLRW600017448969; PLRW6000234216; PLRW60002331152; 
PLRW60001735369; PLRW60001619766724; PLRW60001818866874; PLRW600017198949; 
PLRW60002319766449; PLRW600018191298; PLRW60001746832; PLRW6000174218; 
PLRW600016193276; PLRW6000231976674; PLRW600016198874; PLRW60001818885669; 
PLRW6000174229129; PLRW60002319988; PLRW6000174714149; PLRW600018191292; 
PLRW600017448989; PLRW60002319969; PLRW600018188729; PLRW600016198834; 
PLRW60001844649; PLRW6000174161269; PLRW60001719929; PLRW600018188732; 
PLRW60001742676; PLRW6000251888893; PLRW60000191259; PLRW600001912789; 
PLRW60001619389; PLRW600023427929; PLRW600020188669; PLRW600017447649; 
PLRW60000191272; PLRW600023191859; PLRW6000181889869; PLRW600017426889; 
PLRW6000231888969; PLRW60001835269; PLRW600017314231; PLRW60001746449; 
PLRW6000181888538; PLRW60001818866872; PLRW60001818866876; PLRW600023353439; 
PLRW6000181887369; PLRW600025193275; PLRW60001742669; PLRW60001818885189; 
PLRW60002318944; PLRW60001746712.  
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pracowników WIOŚ, 2235 z ww. JCWP było bezpośrednimi odbiornikami ścieków 
odprowadzanych z oczyszczalni ścieków komunalnych.  

Ponadto, Wojewódzki Inspektor, pomimo ustalenia:  

• na podstawie oceny za lata 2010–2012, faktu niespełniania przez pięć JCWP36 
wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,  

nie kontynuował tego monitoringu i nie zaplanował ich do objęcia tym monitoringiem 
w WPMŚ na lata 2013–2015.;  

• na podstawie oceny za lata 2013–2015, faktu niespełniania przez dwie JCWP37 
wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 

nie kontynuował tego monitoringu i nie zaplanował ich do objęcia tym monitoringiem 
w WPMŚ na lata 2016–2020. 

Według danych38, przekazanych w 2014 r. przez GIOŚ na potrzeby planowania PMŚ, 
w przypadku ww. siedmiu JCWP gospodarka komunalna była m.in. czynnikiem 
sprawczym powodującym presje punktowe i obszarowe.  

(dowód: akta kontroli str. 640-646, 661-731, 933-934, 2806-2809) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in, że: „na mocy ustaleń zawartych w sektorze 
„Środowisko” Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, za 
obszar wrażliwy na zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł komunalnych uznany został 
obszar całego kraju. Nie oznacza to, że każda JCWP na terenie kraju automatycznie 
zostaje objęta monitoringiem. Zgodnie z wytycznymi GIOŚ oraz rozporządzeniami MŚ 
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód monitoringiem obszarów 
chronionych z uwagi na występowanie JCWP na obszarze wrażliwym na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych obejmuje się 
JCWP będące pośrednim lub bezpośrednim odbiornikiem ścieków komunalnych. 
Monitoring tych obszarów prowadzony jest w ramach dwóch rodzajów monitoringu: 
monitoringu operacyjnego oraz (jednocześnie) monitoringu obszarów chronionych”.  
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił również, że: „Dla obszarów chronionych wrażliwych na 
eutrofizację ze źródeł komunalnych ocena spełnienia wymogów dotyczy elementów 
biologicznych oraz fizykochemicznych charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne 
i warunki biogenne, badanych w ramach monitoringu operacyjnego (wymagania dla 
obszaru chronionego są spełnione jeżeli wyniki tych wskaźników wskazują na klasę I lub 
II). Zgodnie z zasadą projektowania monitoringu podstawą opracowania WPMŚ na lata 
2013-2015 były także wyniki oceny JCWP badanych w latach 2010-2012 i JCWP, które 
nie spełniały wymagań dla co najmniej dobrego stanu włączono do dalszych badań. 
Pomimo, iż nie nadano wszystkim punktom MO kodu MOEU wyniki przeprowadzonych 
badań można także wykorzystać do oceny MOEU.”. 

 (dowód akta kontroli, str. 724-731, 901-905) 

Odnośnie do braku kontynuacji omawianego monitoringu na pięciu JCWP w latach 
2013–2015 ZWIOŚ wyjaśnił, że „Wymienione powyżej JCWP nie są odbiornikiem 

                                                      
35  PLRW60001818887889; PLRW60000191729; PLRW60000199529; PLRW60001619729; 

PLRW600016198874; PLRW60002319988; PLRW600018191292; PLRW60002319969; 
PLRW600016198834; PLRW6000174161269; PLRW60001742676; PLRW6000251888893; 
PLRW60000191259; PLRW600001912789; PLRW60001619389; PLRW600023427929; 
PLRW600020188669; PLRW600023191859; PLRW600017426889; PLRW60001835269; 
PLRW600017314231; PLRW600025193275. 

36  Płonia na Jez. Miedwie z Miedwinką i dopł. z Bjelkowa; Strzeżenica;  Moszczenica; Drawa do wypływu z jez. 
Krosino; Korytnica. 

37  Drawa od jez. Krosino do Wilżnicy, Żydówka. 
38  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. 
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ścieków komunalnych i dlatego nie były objęte monitoringiem obszarów chronionych lub 
z nimi powiązanych ze względu na obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (MOEU) za wyjątkiem JCWP 
Korytnica. JCWP Korytnica była objęta monitoringiem MOEU w roku 2014 a następnie 
będzie badana w roku 2017. Należy jednak zaznaczyć, że te wszystkie JCWP były 
i będą objęte programem monitoringu operacyjnego i jeśli nawet nie ma atrybutu dla 
obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 
źródeł komunalnych (MOEU) to ocena spełnienia wymagań była i będzie możliwa. 
Wymagania dla tego typu obszaru chronionego są spełnione gdy wskaźniki biologiczne, 
zanieczyszczeń organicznych i biogennych (wykonywane w ramach monitoringu 
operacyjnego) nie przekraczają wartości granicznych dla II klasy”. Z kolei odnośnie do 
braku kontynuacji omawianego monitoringu na trzech JCWP w latach 2016-2020 
ZWIOŚ wyjaśnił, że: „Przyczyny braku monitoringu obszarów wrażliwych na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych i będących 
odbiornikami zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych dla JCWP: (…) Strzeżenica, są 
takie same jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 1, to znaczy nie są odbiornikiem 
ścieków komunalnych. Z tego samego względu nie objęto monitoringiem JCWP. Dla 
JCWP Drawa od Jez. Krosino do Wilżnicy i JCWP Żydówka zaplanowano w WPMŚ 
2016–2020 monitoring operacyjny. Tak więc ocena wrażliwości tych JCWP na 
eutrofizację będzie wykonana.”. 

(dowód akta kontroli, str. 640-646, 661-723, 933-934) 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z regulacją zawartą w ust. 25, 
w części V Sposób prowadzenia monitoringu załącznika nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie monitoringu wód z 2011 r., 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 jej za obszar chroniony 
i nie było przeszkód merytorycznych, wskazujących na zasadność odstąpienia od badań 
terenowych, to należało 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 ZWIOŚ 
wytycznych GIOŚ, wskazanych w wyjaśnieniach, gdyż mając na uwadze fakt, iż 
w trakcie negocjacji przedakcesyjnych ustalono, że cały obszar Polski będzie uznany za 
„obszar wrażliwy”, tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu oraz 
zanieczyszczeń biodegradowalnych, to ograniczenie planowania takich badań jedynie 
do JCWP zakwalifikowanych do monitoringu operacyjnego, pozostaje w sprzeczności 
z regulacją zawartą w pkt 25, w części V Sposób prowadzenia monitoringu załącznika 
nr 2 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2011 r. 

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

3. Prowadzenie monitoringu jakości wód rzek 

W latach 2013–2015 w WIOŚ w pełni zrealizowano zakres zadań monitoringu rzek 
zaplanowany, w WPMŚ39, do wykonania w ww. okresie. Również w 2016 r. w pełni 
zrealizowano zadania w zakresie monitoringu rzek zaplanowane na ten rok w WPMŚ40.   

   (dowód: akta kontroli str. 858-949) 

                                                      
39  Na lata 2013–2015. 
40  Na lata 2016–2020. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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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 liczebności makrobezkręgowców bentosowych w ramach poszczególnych 
rodzajów monitoringu.  
Spośród 31 JCWP objętych monitoringiem diagnostycznym w latach 2013–2016, w siedmiu 
nie zostały wykonane badania ichtiofauny. Badania ichtiofauny zlecał GIOŚ wykonawcy 
zewnętrznemu. 

(dowód: akta kontroli, str. 262-360, 661-723, 845-857, 888) 

Analiza zakresu badań monitoringu dla czterech losowo wybranych pp-k wyznaczonych 
w ramach monitoringu operacyjnego, diagnostycznego, badawczego i obszarów 
chronionych41, 42, wykazała m.in., iż:  

− w 2013 r., w dwóch pp-k 43 w ramach monitoringu diagnostycznego, zakres zbadanych 
wskaźników jakości jednolitych części wód płynących w przypadku jednego wskaźnika 
specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych44 oraz w przypadku 
jednego wskaźnika charakteryzującego warunki tlenowe45, był mniejszy od zakresu 
określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2011 r.; 

− w 2013 r., w dwóch pp-k 46 częstotliwość badań w przypadku siedmiu wskaźników47 była 
mniejsza niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód 
z 2011 r.; 

− do badań i pomiarów stosowano metodyki referencyjne, określone w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 640-646, 953-1089, 1095-1205) 

W latach 2013–2014 WIOŚ zlecił wykonawcy zewnętrznemu48 wykonanie oceny stopnia 
zmian wielkości ładunków biogenów na potrzeby bilansu zanieczyszczeń wprowadzanych 
do Bałtyku, w ramach której przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych z wykorzystaniem 
danych pochodzących z badań rzek, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz oczyszczalni 
ścieków, przeprowadzonych w latach 2012–2013. Wyniki oceny wykorzystano do realizacji 
projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) pn. Monitoring rzek Przymorza oraz Odry na 
potrzeby bilansu ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku wraz z kontrolą źródeł 
punktowych z których zanieczyszczenia wprowadzane są bezpośrednio do morza 
w województwie zachodniopomorskim w latach 2012–2014.   

 (dowód: akta kontroli str. 111-112) 

W WIOŚ dysponowano wykazami JCWP znajdujących się na granicy województwa 
zachodniopomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (wraz z informacją na 
obszarze którego województwa znajduje się reprezentatywny odcinek i wskazaniem WIOŚ, 
z którym należy uzgodnić lokalizację i zakres badań w punkcie reprezentatywnym), które 
zostały przekazane przez GIOŚ wraz z formularzami do tworzenia sieci monitoringu rzek 
w latach 2013–2015 oraz 2016–202049. Zgodnie z ww. wykazami na granicy województwa 
zachodniopomorskiego z lubuskim, pomorskim i wielkopolskim znajdowało się 41 JCWP50, 
z czego dla 13 JCWP ich reprezentatywne odcinki znajdowały się na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. ZWIOŚ w trakcie prac nad projektem sieci monitoringu wód 

                                                      
41  Monitoring 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. 

42  Dębosznica, Płonia – poniżej m. Szczecin-Dąbie (ujście do j. Dąbie), Odra Zachodnia – w Mescherin, Rega 
w Trzebiatowie. 

43  Dębosznica, Płonia – poniżej m. Szczecin-Dąbie (ujście do j. Dąbie). 
44  Cyjanki związane. 
45  CgZT-Cr. 
46  Dębosznica, Płonia – poniżej m. Szczecin-Dąbie (ujście do j. Dąbie). 
47   Temperatura, tlen rozpuszczony,BZT5; OWO; przewodność w 20oC,twardość ogólna, odczyn pH. 
48   Na podstawie dwóch umów na łączną kwotę 35 tys. zł.  
49  Formularze przesłane przez GIOŚ e-mailem z dnia 26 lipca 2012 r. oraz z dnia 14 października 2015 r.  
50  W tym 15 na granicy województwa zachodniopomorskiego z wielkopolskim, 12 z pomorskim, 11 z lubuskim 

oraz dwie na granicy z lubuskim i wielkopolskim i jedna na granicy z pomorskim i wielkopolskim.  
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powierzchniowych na lata 2016–2021 przekazał każdemu z sąsiadujących województw 
informację o planowanym monitoringu JCWP, znajdujących się na granicy z danym 
województwem.    

   (dowód: akta kontroli str. 647-723, 784-807) 

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

1. W Inspektoracie nie prowadzono w 2013 r. badań wskaźników jakości jednolitych części 
wód płynących (rzek) w pełnym zakresie wymaganym przepisami. W dwóch losowo 
wybranych pp-k na dwóch JCWP nie zostały wykonane w ramach monitoringu 
diagnostycznego oznaczenia dwóch wskaźników (cyjanków związanych oraz ChZT-Cr).  

Powyższe postępowanie było niezgodne z wymogami, zawartymi w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2011 r. 

Naczelnik Wydziału Monitoringu wyjaśniła, że „Cyjanki związane (wskaźnik 3.6.13) nie 
były badane z powodu braku aparatury i metodyki badań, metodykę wprowadzono 
w 2016 roku. Zgodnie z projektem rozporządzenia MŚ z 2012 roku, według wersji która 
stanowiła podstawę opracowania programu monitoringu wód na lata 2013–2015, 
oznaczanie wskaźnika ChZT_Cr należało wykonać w JCWP naturalnych. Ponieważ 
JCWP Dębosznica  oraz Płonia od dopływu z Buczynowych Wąwozów do ujścia do jez. 
Dąbie należy do silnie zmienionych części wód, dlatego wskaźnik ten nie był badany.”. 

(dowód: akta kontroli str. 640-646, 1098-1205) 

2.  Częstotliwość badań monitoringu wód w 2013 r., dla dwóch losowo wybranych pp-k51 
wyznaczonych w ramach monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych52 – 
w przypadku łącznie siedmiu wskaźników była mniejsza niż określona w załączniku nr 3 
do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2011 r. I tak: 

− w pp-k Dębosznica w ramach monitoringu operacyjnego zbadano, z częstotliwością 
sześć razy do roku zamiast osiem, następujące wskaźniki: temperatura; tlen 
rozpuszczony; BZT5; OWO; przewodność w 20oC; twardość ogólna; odczyn pH. 

Naczelnik Wydziału Monitoringu wyjaśniła, że „Zaplanowanie z częstotliwością sześć 
razy do roku zamiast osiem następujących wskaźników: temperatura; tlen rozpuszczony; 
BZT5; OWO; przewodność w 20oC; twardość ogólna; odczyn pH było wynikiem pomyłki. 
Zamiast dla monitoringu operacyjnego zastosowano częstotliwość przewidzianą dla 
monitoringu diagnostycznego.”. 

− w pp-k Płonia w ramach monitoringu obszarów chronionych53 zbadano, 
z częstotliwością sześć zamiast od ośmiu do 12 razy w roku, wskaźnik BZT5.  

Naczelnik Wydziału Monitoringu wyjaśniła, że: „Wynikało to z pomyłki. Zastosowano 
przez pomyłkę częstotliwość zalecaną dla monitoringu diagnostycznego.”.   

(dowód: akta kontroli str. 640-646, 1098-1205) 

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

4. Dokonywanie ocen stanu wód rzek 

Obowiązujące, w badanym okresie, procedury dokonywania ocen JCWP (określone 
zarówno w przepisach jak i w opracowanych metodykach) były według ZWIOŚ 

                                                      
51  Dębosznica, Płonia – poniżej m. Szczecin-Dąbie (ujście do j. Dąbie). 
52  Monitoring 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. 

53  Monitoring 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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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„...wystarczające dla rzetelnego i profesjonalnego dokonania oceny stanu wód, 
uwzględniając realizowany w województwie zakres monitoringu jednolitych części wód 
płynących oraz wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej.”.     

(dowód: akta kontroli str.2078-2080) 

W WIOŚ dokonywano ocen stanu JCWP rzek za lata 2013–2015 wyłącznie w` oparciu 
o wyniki przeprowadzonych badań monitoringowych, z uwzględnieniem dziedziczenia 
wyników badań dla tych JCWP, w których badania te były prowadzone. W WIOŚ nie 
dokonywano ocen niemonitorowanych JCWP.  

(dowód: akta kontroli str. 262-272) 

ZWIOŚ wyjaśnił m.in., że „…w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 
2013-2015 wśród zadań wymienionych do realizacji w ramach podsystemu monitoringu 
jakości wód powierzchniowych GIOŚ przewidział opracowanie metody oceny stanu 
niemonitorowanych jednolitych części. Ocena dla wszystkich JCWP rzecznych 
niemonitorowanych w latach 2010-2012, na zlecenie GIOŚ, została wykonana przez IMGW 
PIB Ośrodek Monitoringu Jakości Wód w Katowicach w czerwcu 2013 roku i przekazana do 
KZGW. Następną ocenę JCWP niemonitorowanych GIOŚ planuje wykonać w 2019 roku (za 
lata 2013-2018).” .  

(dowód: akta kontroli str. 2120-2124) 

W WIOŚ terminowo dokonano klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych 
i hydromorfologicznych wód rzecznych województwa zachodniopomorskiego, a jej wyniki 
przekazano GIOŚ w dniu 31 marca 2014 r. za 2013 r., w dniu 31 marca 2015 r. za 2014 r. 
i w dniu 30 marca 2016 r. za 2015 r. 

Dla JCWP badanych w latach 2013−2015 przeprowadzono klasyfikację elementów 
biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych. 

W wyniku klasyfikacji elementów biologicznych monitorowanych JCWP: 

− w 2013 r. sześć zaliczono do klasy I, 47 do klasy II, 36 do klasy III i 21 do klasy IV 
i jedną do klasy V; 

− w 2014 r. siedem zaliczono do klasy I, 45 do klasy II, 37 do klasy III, 21 do klasy IV i trzy 
do klasy V; 

− w 2015 r. sześć zaliczono do klasy I, 47 do klasy II, 34 do klasy III, 23 do klasy IV i trzy 
do klasy V. 

W wyniku klasyfikacji elementów fizykochemicznych monitorowanych JCWP: 

− w 2013 r. 24 zaliczono do klasy I, 62 do klasy II, 26 sklasyfikowano jako PSD54; 

− w 2014 r. 18 zaliczono do klasy I, 67 do klasy II, 28 sklasyfikowano jako PSD; 

− w 2015 r. 17 zaliczono do klasy I, 70 do klasy II, 26 sklasyfikowano jako PSD. 

W wyniku klasyfikacji elementów hydromorfologicznych monitorowanych JCWP: 

− w 2013 r. 41 zaliczono do klasy I, 71 do klasy II;  

− w 2014 r. 42 zaliczono do klasy I, 71 do klasy II;  

− w 2015 r. 42 zaliczono do klasy I, 71 do klasy II. 

 (dowód: akta kontroli str.146-148, 159-176, 2016-2061) 

W wyniku badań 113 JCWP, stwierdzono pogorszenie klasy elementów biologicznych 
18 JCWP oraz klasy elementów fizykochemicznych 17 JCWP. Klasy elementów 
hydromorfologicznych badanych JCWP nie uległy zmianom. W WIOŚ nie posiadano 
informacji czy pogorszenie klasy elementów biologicznych lub fizykochemicznych JCWP 
miało charakter trwały czy czasowy. ZWIOŚ wyjaśnił m.in., że „…charakter pogorszenia 
ocen JCWP w świetle badań monitoringowych nie zawsze można wyjaśnić jednoznacznie 

                                                      
54  Poniżej stanu dobrego. 
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czy mają one charakter czasowy czy też trwały. Próbę wyjaśnienia charakteru zmian 
w jakości badanych JCWP przedstawiamy poniżej. W latach 2010-2012 nadal trwały prace 
nad dostosowaniem systemu monitoringu wód w Polsce pod kątem realizacji wymagań 
RDW. Sukcesywnie uzupełniano i wdrażano nowe elementy jakości, w szczególności 
elementy biologiczne. Brakowało także części metodyk badawczych dla substancji 
priorytetowych. W 2012 roku nadal trwały prace nad opracowaniem nowej metodyki do 
oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Autorzy 
tych prac wyznaczyli wartości graniczne klas jakości wód do oceny stanu/potencjału na 
podstawie makrobezkręgowców bentosowych (wskaźnik MMI) i w sierpniu 2012 roku 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska zalecił zastosowanie ich podczas wykonywania 
oceny jakości wód rzecznych za 2011 rok. Wartości te były kilkakrotnie weryfikowane przez 
grupę ekspertów. W październiku 2012 roku wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska 
otrzymały „Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie 
makrobezkręgowców bentosowych”, który zawiera obowiązującą do dziś metodykę poboru 
prób i oceny. W tym okresie, trwały także prace nad metodyką oceny stanu/potencjału 
ekologicznego na podstawie ichtiofauny. Z tego względu badania makrobezkręgowców 
bentosowych, ichtiofauny oraz substancji priorytetowych w wielu przypadkach po raz 
pierwszy uwzględniono w ocenie wód badanych w latach 2013-2015. Często wskaźniki te 
były przyczyną obniżenia klasyfikacji elementów biologicznych JCWP. Ponieważ wskaźniki 
te badano zwykle jeden raz w sześcioletnim cyklu wodnym, nie jest możliwe określenie 
charakteru pogorszenia klasyfikacji.”.  

(dowód: akta kontroli str. 2745, 2748-2751, 2765) 

W badanym okresie, wyniki badań i dokonanej klasyfikacji 113 JCWP wykazały poprawę 
klasy elementów biologicznych 16 JCWP, klasy elementów fizykochemicznych 12 JCWP. 
Klasy elementów hydrobiologicznych JCWP nie uległy zmianie.  

(dowód: akta kontroli str. 2022-2061) 

W WIOŚ terminowo dokonano ocen stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu 
chemicznego oraz stanu badanych JCWP, a ich wyniki przekazano Głównemu Inspektorowi 
Środowiska w dniach: 30 czerwca 2014 r. za 2013 r., 30 czerwca 2015 r. za 2014 r. 
i 30 czerwca 2016 r. za 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 146-148, 159-176) 

Ocenę stanu ekologicznego wykonano dla wszystkich 42 JCWP naturalnych, spośród ogółu 
113 JCWP ocenianych w latach 2014−2015, oraz 40 JCWP naturalnych spośród ogółu 111 
JCWP ocenianych w 2013 r.  

W wyniku oceny stanu ekologicznego monitorowanych naturalnych JCWP: 

− w 2013 r. stan ekologiczny dwóch oceniono jako bardzo dobry, 15 jako dobry, 14 jako 
umiarkowany, ośmiu jako słaby, jednej jako zły; 

− w 2014 r. stan ekologiczny jednej oceniono jako bardzo dobry, 16  jako dobry, 16 jako 
umiarkowany, sześciu jako słaby i trzech jako zły; 

− w 2015 r. stan ekologiczny dwóch oceniono jako bardzo dobry, 15 jako dobry, 16 jako 
umiarkowany, sześciu jako słaby i trzech jako zły. 

(dowód: akta kontroli str.2022-2061) 

W latach 2013−2015, w wyniku badań 42 JCW naturalnych, stwierdzono pogorszenie stanu 
ekologicznego sześciu JCWP oraz poprawę także sześciu JCWP.  

(dowód: akta kontroli str. 2022-2061) 

Oceną potencjału ekologicznego objęto wszystkie 71 JCWP sztucznych lub silnie 
zmienionych, spośród ogółu 113 ocenianych JCWP. 

 (dowód: akta kontroli str. 2022-2061) 
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W wyniku oceny potencjału ekologicznego monitorowanych sztucznych i silnie zmienionych 
JCWP: 
− w 2013 r. potencjał ekologiczny 29 oceniono jako dobry i powyżej dobrego, 29 – jako 

umiarkowany, 13 − jako słaby; 

− w 2014 r. potencjał ekologiczny 28 oceniono jako dobry i powyżej dobrego, 28 – jako 
umiarkowany, 15 − jako słaby; 

− w 2015 r. potencjał ekologiczny 28 oceniono jako dobry i powyżej dobrego, 26 – jako 
umiarkowany, 17 − jako słaby. 

W latach 2013−2015 stwierdzono pogorszenie potencjału ekologicznego 11 JCWP oraz 
poprawę w przypadku sześciu JCWP. 

 (dowód: akta kontroli str. 2022-2061) 

Ocenę stanu chemicznego wykonano dla 37 JCWP w 2013 r., po 44 w latach 2014– 2015.  

 (dowód: akta kontroli str. 262-272) 

W wyniku oceny stanu chemicznego monitorowanych JCWP: 

− w 2013 r. stan chemiczny 16 oceniono jako dobry, a 21 – jako PSD; 

− w 2014 r. jak i 2015 r. stan chemiczny 21 oceniono jako dobry, a 23 – jako PSD. 

 (dowód: akta kontroli str. 2022-2061) 

W latach 2013−2015 stwierdzono pogorszenie stanu chemicznego dwóch JCWP oraz 
poprawę również dwóch JCWP.  

(dowód: akta kontroli str. 2022-2061) 

Ocenę stanu wykonano dla 78 JCWP w 2013 r., 81 JCWP w 2014 r. i 81 JCWP w 2015 r. 
W wyniku ceny stanu monitorowanych JCWP: 

− w 2013 r. – stan trzech oceniono jako dobry, a 75 jako zły; 

− w 2014 r. jak i 2015 r. stan pięciu oceniono jako dobry, a 76 jako zły. 

 (dowód: akta kontroli str. 2022-2061) 

Wśród 113 JCWP badanych w latach 2013−2015, pogorszenie stanu stwierdzono 
w dziewięciu JCWP, a poprawę w dwóch JCWP.  

(dowód: akta kontroli str. 2022-2061) 

Analiza klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 
oraz oceny stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu sześciu55 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 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych56, 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. 2091-2094, 2162-2196) 

                                                      
55  dla 2013 r. – Rega od Zgniłej Regi do ujścia (PLRW60002242999), JCWP naturalna, typ abiotyczny 22 

i Dębosznica (PLRW6000174321699), JCWP silnie zmieniona, typ abiotyczny 20;  dla 2014 r. – Gowienica 
od Dopływu z Puszczy Goleniowskiej do ujścia (PLRW6000193149), JCWP naturalna, typ abiotyczny 19 
i Parsęta od Liśnicy do Radwi (PLRW6000174321699), JCWP silnie zmieniona, typ abiotyczny 17; dla 
2015 r. – Grzybnica (PLRW60002335289), JCWP naturalna, typ abiotyczny 23 i Chełszcząca 
(PLRW60002319772), JCWP silnie zmieniona, typ abiotyczny 23. 

56  Za 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545), uchylonym 
z dniem 14 listopada 2014 r., a za lata 2014–2015 r. zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 października 
2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482), uchylonym z dniem 20 sierpnia 2016 r. 
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Badania ichtiofauny wraz z ich oceną prowadził Instytut Rybactwa Śródlądowego 
w Olsztynie (dalej: IRŚ), na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. GIOŚ 
planował pobór ichtiofauny w poszczególnych latach, WIOŚ podawał propozycje rzek do 
badań. W 2013 r. WIOŚ otrzymał wyniki ichtiofauny dla 53 JCWP. W ocenie za lata 2010–
2012 WIOŚ wykorzystał wynik ichtiofauny dla 34 JCWP. W przypadku 18 JCWP wynik nie 
został uwzględniony w ocenie m.in. z uwagi, że: pogarszał jakość biologiczną wód nawet 
o cztery klasy (11 JCWP); dokonanie oceny uniemożliwiał nieokreślony typ abiotyczny 
(jedna JCWP); punkt badań ichtiofauny nie był adekwatny do oceny JCWP (jedna JCWP); 
JCWP nie była objęta monitoringiem przez WIOŚ (cztery JCWP); JCWP była monitorowana 
przez WIOŚ w Gdańsku (jedna JCWP). Ponadto w przypadku jednej JCWP wynik 
ichtiofauny wykorzystano w ocenie za 2014 r., ponieważ w latach 2010–2012 JCWP nie 
była monitorowana. 
W 2015 r. WIOŚ otrzymał wyniki ichtiofauny dla 21 JCWP. Wyniku badania ichtiofauny nie 
uwzględniono w ocenie trzech JCWP z uwagi na obniżenie klasyfikacji biologicznej (dwie 
JCWP) oraz niezgodności z metodyką oceny (mniej niż 30 ryb) – jedna JCWP. 
W 2016 r. WIOŚ otrzymał wyniki ichtiofauny dla ośmiu JCWP. Wyników badań ichtiofauny 
nie uwzględniono w ocenie trzech JCWP – dwóch z uwagi na obniżenie klasyfikacji 
biologicznej oraz jednej z uwagi na brak ryb.  
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in., że „…nieuwzględnienie wyników ichtiofauny 
w ocenach za lata 2010–2012 było spowodowane niską wiarygodnością oceny tego 
elementu biologicznego w latach 2011–2012 z uwagi na trwające wciąż prace nad 
indeksem dla ichtiofauny i brakiem zakończenia ćwiczenia interkalibracyjnego w tym 
zakresie. Ponadto zgodnie z zaleceniem GIOŚ we wszystkich przypadkach, gdzie 
ichtiofauna obniża ocenę stanu/potencjału ekologicznego do III, IV lub V klasy, a ocena ta 
jednocześnie wydaje się wątpliwa (nie jest potwierdzona przez pozostałe elementy 
biologiczne i fizykochemiczne), można ją odrzucić.”.   

 (dowód: akta kontroli, str. 262-360, 661-723, 845-857, 888) 

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 w latach 2013–2015 oceniono dwie JCWP, które nie spełniały ww. 
wymagań; 

• 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 – w 2013 r. oceniono 112 JCWP, 
z których 72 spełniało wymagania, w 2014 r. oceniono 110 JCWP, z których 72 spełniało 
wymagania, w 2015 r. oceniono 99 JCWP, w tym 62 spełniające wymagania; 

• narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych – 
w 2013 r. oceniono osiem JCWP, z których trzy spełniała takie wymagania, a w latach 
2014–2015 – po 10 JCWP, z których osiem spełniało 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 – w 2013 r. oceniono 
57 JCWP, z których  37 spełniały takie wymagania, w 2014 r. – 58, z których 
41 spełniało wymagania, w 2015 r. – 58, z których wymagania spełniało 42. 

(dowód: akta kontroli str. 2062-2077) 

Stopień eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych został oceniony przez WIOŚ za 
okres 2012−2015. W wyniku oceny, występowanie eutrofizacji stwierdzono w 47 JCWP na 
111 JCWP ocenianych. 
W porównaniu z okresem poprzedzającym powyższą ocenę, w czterech JCWP stwierdzono 
występowanie eutrofizacji, której nie odnotowano w okresie poprzedzającym lata 
2012−2015. Wskaźnikami, których wartości wpłynęły na stwierdzenie eutrofizacji, były 



 

25 

w dwóch przypadkach makrofity, w jednym – fitobentos i w jednym – fosforany. 
Zmniejszenie eutrofizacji stwierdzono w przypadku 22 JCWP. 

(dowód: akta kontroli str. 2062-2077) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

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

5. Finansowanie zadań związanych z monitoringiem jakości wód 
rzek 

W latach 2013–2016 (do dnia 30 września) na realizację zadań związanych z monitoringiem 
środowiska57 w WIOŚ wydatkowano środki w łącznej kwocie 20.259,1 tys. zł, w tym: 
14.965,6 tys. zł (tj. 73,9% wydatkowanych środków) stanowiły środki WIOŚ, 2.184,7 tys. zł 
(tj. 10,8%) środki pozyskane z NFOŚiGW oraz 3.108,8 tys. zł (tj. 15,3%) z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej: WFOŚiGW). 

(dowód: akta kontroli str. 742) 

W WIOŚ nie prowadzono ewidencji środków wydatkowanych na zadania związane 
z monitoringiem w rozbiciu na poszczególne komponenty środowiska. W WPMŚ na lata 
2016–2020 na sfinansowanie komponentu Woda w poszczególnych latach objętych 
programowaniem oszacowano wydatki w: 2016 r. – 5.100,0 tys. zł (w tym 3.455,0 tys. zł 
z budżetu, 720,0 tys. zł z NFOŚiGW oraz 925,0 tys. zł z WFOŚiGW), 2017 r. – 7.070,0 tys. 
zł, 2018 r. – 4.799,5 tys. zł, 2019 r. – 6.370,7 tys. zł, 2020 r. – 6.057,3 tys. zł. W WPMŚ na 
lata 2013–2015 nie określono przewidywanych kosztów monitoringu poszczególnych 
komponentów. ZWIOŚ wyjaśnił, że „Wytyczne do PMŚ na lata 2013–2015 nie wymagały 
podania kosztów poszczególnych komponentów monitoringu.”. W sprawie metodologii 
obliczania kosztów komponentu Woda Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in. że „(…) Udziały 
procentowe dla poszczególnych komponentów środowiska określono na podstawie planu 
wydatków dotyczących monitoringu środowiska na rok 2015 (z wyłączeniem wydatków 
inwestycyjnych). Środki wydatkowane z WFOŚiGW w Szczecinie podzielono na 
poszczególne komponenty zgodnie z kalkulacją kosztu monitoringu na rok 2015 wykonaną 
do wniosku o dofinansowanie. (…) W efekcie otrzymano kryterium podział środków (…) dla 
poszczególnych komponentów środowiska postaci: woda 42 %, powietrze 56 %, hałas 1 %, 
PEM 1 %. (…) Należy zaznaczyć, że w zależności od programu monitoringu struktura 
udziału poszczególnych komponentów może być różna dla różnych lat”. 

(dowód: akta kontroli str. 146-156, 423-424) 

W lipcu 2015 r. WIOŚ na prośbę GIOŚ przedstawił informację nt. bieżącego finansowania 
zadań WPMŚ w zakresie poszczególnych komponentów. Zgodnie z ww. informacją środki 
zabezpieczone na sfinansowanie komponentu Woda wynosiły w 2015 r. 2.344 tys. zł (kwota 
ta nie uwzględnia środków inwestycyjnych)58, a faktyczne potrzeby 2.709 tys. zł. W ww. 
informacji stwierdzono, że w 2015 r. wystąpi brak środków na wydatki inwestycyjne 
dotyczące zakupu analizatora w przepływie do oznaczania cyjanków ogólnych, wolnych 
i związanych w wodzie zgodnie z metodą referencyjną (wartość szacunkowa – 285 tys. zł) 
oraz urządzenia do zatężania próbek (wartość szacunkowa 80 tys. zł). Wysokość środków 
potrzebnych do pełnej realizacji zadań w 2016 r. w ramach komponentu Woda określono na 
5.744 tys. zł, podczas gdy środki o które ubiegano się z budżetu państwa, z WFOŚiGW 
oraz NFOŚiGW wyniosły łącznie – 2.743 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 180-184) 

                                                      
57  Dotyczy wszystkich komponentów środowiska: wody, powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych. 
58  Kwota obejmuje środki z budżetu państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW.  
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Środki jakimi dysponował WIOŚ nie były wystarczające dla realizacji zadań monitoringu 
rzek w poszczególnych latach badanego okresu. WIOŚ wskazał na zagrożenie realizacji 
zadań monitoringowych z uwagi na brak środków w latach 2013–2016 na łączną kwotę 
12.276,5 tys. zł i 1.554,1 tys. euro. Nie wskazał jednak liczby zadań, których realizacja była 
zagrożona w związku z brakiem środków na wskazane kwoty. Wojewódzki Inspektor 
stwierdził, że wynika to z faktu, że o środki ubiegano się w ramach wniosków dotyczących 
zakupów inwestycyjnych, a charakter inwestycyjny projektów uniemożliwiał wskazanie liczby 
zadań, których dotyczyły.  

(dowód: akta kontroli str. 782-783) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in., że „…działalność WIOŚ w Szczecinie opiera się na 
bardzo niskim poziomie finansowania w ramach przyznawanych limitów budżetowych. 
Pomimo prowadzonej na bieżąco optymalizacji nie jest możliwe finansowanie wielu 
bieżących wydatków związanych m.in. z wysoce kapitałochłonną działalnością kontrolną 
oraz monitoringowo-laboratoryjną, wymagającą utrzymania w gotowości aparatury 
technicznej i zakupu niezbędnych odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych. 
Zapewnienie właściwego poziomu finansowania powinno być adekwatne do ilości 
koniecznych do realizacji zadań. Stały mechanizm finansowania zadań ze środków 
funduszy ochrony środowiska, np. poprzez zapewnienie w ustawie Prawo ochrony 
środowiska możliwości stałego wsparcia w formie dotacji, odpisów – na realizację zadań 
monitoringowych i kontrolnych IOŚ, oraz w wysokości adekwatnej do zakresu, mógłby 
zapewnić zwiększenie ich ilości oraz zakresu. Obecnie brak właściwych i stabilnych 
zasobów kadrowych oraz środków budżetowych na realizację zadań ustawowych, stanowi 
największy problem.”. ZWIOŚ wskazał także, iż „w lipcu 2014 roku poinformowano 
Wojewodę Zachodniopomorskiego o dodatkowych zadaniach, obejmujących koszty 
wdrożenia nowych lub nowelizowanych ustaw oraz innych aktów prawnych znajdujących się 
w trakcie procedury legislacyjnej, na które nie uzyskano wsparcia finansowego z budżetu 
państwa w okresie od 2010 r. do 2014 r., co w piśmie do wioś znak: DO/073-1/14/MN 
wskazał także Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Ponadto w latach 2012-2016 
informowano Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska o zagrożeniach ciągłości realizacji zadań monitoringowych i inspekcyjnych ze 
względu na ograniczone środki budżetowe.(…). W zakresie wskazywanych braków 
sprzętowych sytuacja jest inna, bowiem w ramach realizowanych projektów m.in. ze 
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kolejne lata finansowania 
niektóre z potrzeb wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska były ujmowane. 
Ponadto starania poczynione u Wojewody zachodniopomorskiego w zakresie pozyskania 
środków na zakup sprzętu do realizacji zadań w zakresie monitoringu wód także skutkowały 
możliwością zakupu w 2015 roku chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem 
spektrometrii mas. Aparat ten przeznaczony jest do wykonywania analiz w próbkach wody 
substancji priorytetowych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. Opracowanie i wdrożenie metod badań dla 
w/w substancji, które jest procesem czasochłonnym i pracochłonnym tym bardziej, iż 
w katalogu polskich i europejskich norm nie ma znormalizowanych metod badań dla w/w 
parametrów, pozwala na ustalenie parametrów chromatograficznych dzięki którym udało się 
uzyskać granice oznaczalności dla 7 nowych substancji priorytetowych tj. chinoksyfen, 
aklonifen, bifenoks, cypermetryna, cybutryna, dichlorfos i terbutryna.”.  

 (dowód: akta kontroli str. 1226-1374, 1559-1603, 2117-2119) 

W kontrolowanym okresie ZWIOŚ złożył łącznie sześć wniosków o dofinansowanie 
projektów związanych z monitoringiem ze środków: WFOŚiGW59 (trzy wnioski);  

                                                      
59  Wniosek z 30 kwietnia 2012 r. o dofinansowanie w 2013 r. kwotą 599 tys. zł projektu pn. „Doposażenie 

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w nowoczesną aparaturę 
laboratoryjną”; wniosek z 29 marca 2013 r. o dofinansowanie dwóch projektów na łączną kwotę 745 tys. zł: 
1) Zaprojektowanie i modernizacja mechanicznej instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach Laboratorium 
WIOŚ w Szczecinie  – szacunkowy koszt 145 tys. zł; 2) Doposażenie Laboratorium WIOŚ w Szczecinie 
w specjalistyczne środki transportowe osobowo-terenowe – szacunkowy koszt 600 tys. zł; wniosek z 31 
marca 2015 r. o dofinansowanie kwotą 505 tys. zł projektu pn. Wzmocnienie systemu pomiarowego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie poprzez zakup nowoczesnej 
technologicznie i przyjaznej dla środowiska aparatury pomiarowej. 
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NFOŚiGW60;  w ramach programu LIFE+61 oraz Mechanizmu Finansowego EOG62. Łączna 
kwota wnioskowanych środków wyniosła 7.050,5 tys. zł oraz 1.554,1 tys. euro. 
Przedsięwzięcia objęte ww. wnioskami nie znalazły się na liście przedsięwzięć 
zakwalifikowanych do dofinansowania.  

(dowód: akta kontroli str. 732-734) 

Przekazywane corocznie przez ZWIOŚ do Wojewody Zachodniopomorskiego (jako 
dysponenta II stopnia) plany wieloletnie obejmowały m.in. potrzeby inwestycyjne (np. na 
zakup aparatury laboratoryjnej, sprzętu pomocniczego, środków transportu, 
przeprowadzenie inwestycji budowlanych – modernizacji) związane z realizacją zadań 
dotyczących monitoringu środowiska i wynikające wprost z WPMŚ na lata 2013–2015 oraz 
na lata 2016–2020. Potrzeby te, oszacowane na łączną kwotę 18.702 tys. zł, nie zostały 
sfinansowane.  

(dowód: akta kontroli str. 735-741) 

Zarówno w WPMŚ województwa zachodniopomorskiego na lata 2013–2015 jak i na lata 
2016–2020 wskazano, że „Brak stabilnych źródeł finansowania oraz trudności związane 
z pozyskiwaniem środków na realizację zadań PMŚ mogą stanowić zagrożenie dla 
utrzymania odpowiedniej jakości danych, utrzymania ciągłości zadań realizowanych 
dotychczas oraz wdrożenia zadań nowych wynikających z ciągle poszerzających się 
wymogów prawodawstwa Unii Europejskiej”. Dodatkowo w WPMŚ na lata 2016–2020 
wskazano, że „Szczególnym zagrożeniem jest utrzymująca się od lat konieczność 
pozyskiwania środków na realizację podstawowych zadań PMŚ z funduszy ochrony 
środowiska. Ryzyko nieuwzględnienia złożonych wniosków (np. z powodu braku środków 
lub zmiany priorytetów) jest bardzo duże i może całkowicie lub częściowo zablokować 
realizację zadań PMŚ.”.     

(dowód: akta kontroli str. 373-429) 

Ponadto Wojewódzki Inspektor wskazał m.in., że „…poza problemem jaki stanowią środki 
na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w WIOŚ w Szczecinie występuje także 
duża rotacja pracowników. Z uwagi na wzrastającą ilość zadań, konieczność zastosowania 
specjalistycznych metod badań i pomiarów przy zaostrzających się wymaganiach, 
zrealizowanie ich przy zachowaniu obecnego, stosunkowo niskiego poziomu funduszu płac, 
pojawiają się problemy z pozyskaniem i utrzymaniem odpowiedniej kadry. Rotacja 
personelu jest wysoka, bowiem z powodu stosunkowo niskich zarobków odchodzi 
wyszkolony personel. Brak jest  motywatorów do zatrzymania wykwalifikowanej kadry.”.   

(dowód: akta kontroli str. 735-742) 

WFOŚiGW przyznał środki na realizację zadania pn. Monitoring Regionalny Środowiska 
Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. oraz w latach 2014–2015 w kwotach 
niższych niż wnioskował WIOŚ, o odpowiednio:  

− 500 tys. zł w 2013 r. (umowa na realizację Monitoringu Regionalnego Środowiska 
Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. została zawarta na kwotę 1.000 tys. zł, 
podczas gdy ZWIOŚ wnioskował o dofinansowanie w wysokości 1.500 tys. zł); 

− 700 tys. zł w latach 2014–2015 (umowa na realizację Monitoringu Regionalnego 
Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014–2015 została zawarta 
na kwotę 2.000 tys. zł, podczas gdy WIOŚ wnioskował o dofinansowanie w wysokości 
2.700 tys. zł). 

                                                      
60  Wniosek z dnia 30 stycznia 2014 r. o dofinansowanie kwotą 2.048 tys. zł zadania pn. Wzmocnienie zasobów 

technicznych WIOŚ w Szczecinie w zakresie monitoringu wód na potrzeby Konwencji Helsińskiej oraz 
Dyrektywy Ramowej w Sprawie Strategii Morskiej. 

61  Wniosek z dnia 3 października 2012 r. o dofinansowanie projektu pn. Czynna ochrona zagrożonych 
i ginących gatunków ichtiofauny zlewni rzeki Pęzinki kwotą 1.554,1 tys. euro. Wniosek złożono wspólnie 
z Gminą Dobrzany.  

62  Wniosek z dnia 6 czerwca 2013 r. o dofinansowanie kwotą 3.153,5 tys. zł projektu pn. Wzmocnienie 
zasobów technicznych inspektoratu w zakresie monitoringu i kontroli środowiska w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014.  
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Umowa z WFOŚiGW na Monitoring Regionalny Środowiska Województwa 
Zachodniopomorskiego w 2016 r. została zawarta na kwotę 1.000 tys. zł. WIOŚ wnioskował 
o zapewnienie dofinansowania w wysokości 3.000 tys. zł na lata 2016–2018. 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in., że „Z uwagi na fakt, że decyzją Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w uzgodnieniu 
z dysponentem części budżetowej, tj. Wojewodą Zachodniopomorskim, wysokość 
dofinansowania zadań monitoringowych była niższa od wnioskowanej, zmniejszeniu ulegał 
udział środków WFOŚiGW w Szczecinie w ogólnym finansowaniu kosztu wykonywanych 
zadań monitoringowych. W przypadku zadania realizowanego w roku 2013 udział ten 
z 39,94% zmniejszył się do 21,3%, a dla lat 2014–2015 z 30,19% do 16,7%. W latach 
2013–2016 zmiany wysokości dofinansowania miały wpływ na zakres planowanych zadań 
realizowanych w ramach monitoringu, poprzez jego dostosowanie przyznawanych środków 
finansowych oraz możliwości kadrowych i sprzętowych.”.  

  (dowód: akta kontroli str. 744-764) 

W wyniku kontroli pięciu umów, w tym dwóch zawartych z NFOŚiGW (na łączną kwotę 
1.128,8 tys. zł) oraz trzech umów z WFOŚiGW na łączną kwotę 4.000 tys. zł stwierdzono, 
że trzy z nich zostały rozliczone. Zdefiniowane w umowach efekty rzeczowe i ekologiczne 
zostały osiągnięte, rozliczenia umów przedłożono w terminie określonym w umowie. 
Wszystkie rozliczenia zostały zaakceptowane.  

  (dowód: akta kontroli str. 734A) 

NIK zwraca uwagę, iż na etapie planowania zadań państwowego monitoringu środowiska 
województwa zachodniopomorskiego na lata 2013–2015 oraz 2016–2020 Wojewódzki 
Inspektor nie sporządzał i nie przedkładał Wojewodzie Zachodniopomorskiemu ani GIOŚ 
informacji nt. kosztów realizacji monitoringu JCWP w zakresie, który umożliwiłby spełnienie 
wszystkich postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej oraz przepisów prawa krajowego.   

Wojewódzki Inspektor wielokrotnie informował zarówno Wojewodę Zachodniopomorskiego 
jak i GIOŚ o nowych zadaniach IOŚ wymagających wsparcia finansowego i kadrowego, 
wskazywał na ryzyko realizacji tych zadań w ograniczonym zakresie w związku z trudną 
sytuacją kadrową i niewystarczającym finansowaniem. Wojewódzki Inspektor informował 
również GIOŚ o zagrożeniu realizacji monitoringu w zakresie ustalonym w WPMŚ na lata 
2013–2015 w związku z przyznaniem dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie niższej niż wnioskowana. Pisma te nie zawierały 
jednak kalkulacji kosztów monitoringu wszystkich JCWP, które Prezes KZGW wskazał jako 
zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, ani wszystkich JCWP znajdujących się 
na obszarach 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. Oznacza to, że 
Wojewódzki Inspektor nigdy nie ubiegał się o dofinansowanie monitoringu JCPW 
w zakresie, który pozwoliłby na spełnienie wszystkich wymogów wynikających z przywołanej 
Dyrektywy oraz przepisów prawa krajowego.  

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że „…koszty monitoringu dostosowywałem do przyznanych 
limitów. Obejmowały one koszty badań monitoringowych w zatwierdzonych przez GIOŚ 
WPMŚ na lata 2013–2015, 2016–2020. Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie 
przewidywał konieczności badań wszystkich JCWP i w 2013 r. na zlecenie GIOŚ została 
wykonana ocena JCWP rzek nieobjętych monitoringiem w latach 2010–2012. Ocena ta 
została wykonana przez IMiGW z wykorzystaniem autorskiej metodyki – z wykorzystaniem 
ekstrapolacji ocen JCWP monitorowanych na niemonitorowane. Z informacji przekazanych 
przez GIOŚ wynika, że w ramach obecnego cyklu badań monitoringowych również będzie 
wykonana ocena rzek nieobjętych monitoringiem. Monitoring województwa 
zachodniopomorskiego prowadzony był w zakresie reprezentatywnych zlewni, które 
w dalszej kolejności pozwolą GIOŚ wykonać ocenę zlewni niemonitorowanych. Zgodnie 
z wytycznymi przekazywanymi przez GIOŚ zakres monitoringu opracowany dla obszaru 
woj. zachodniopomorskiego dostosowywany był do naszych możliwości kadrowych 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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i finansowych i nie obejmował wszystkich JCWP. W kolejnych latach objętych kontrolą 
(2013–2016) środki, które otrzymywaliśmy w ramach limitów na wydatki koszty osobowe 
stanowiły ok 80% całego budżetu. ”.  

(dowód: akta kontroli str. 647-660, 768-773, 813-837, 1245-1252) 

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

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 w WIOŚ, w latach 2013–2016 na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, 90 oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych 
odprowadzających ścieki do wód płynących, których eksploatacja wymagała uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego, w ww. okresie skontrolowano 72 
oczyszczalnie, tj. 80,0%, w ramach 174 kontroli jednostkowych63, obejmujących swym 
zakresem gospodarkę wodno-ściekową. 

 (dowód:  akta kontroli str. 2109-2119) 

W kontrolowanym okresie pracownicy WIOŚ przeprowadzili 114 kontroli planowych64, 
tj. wszystkie przewidziane do realizacji w rocznych planach działań kontrolnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 2117-2119, 2197-2366) 

Analiza dokumentacji 20 planowych kontroli oczyszczalni ścieków wykazała, że w WIOŚ 
każdorazowo dokumentowano dokonane ustalenia w protokołach kontroli, w których m.in. 
zawarto opisy i kwalifikacje prawne nieprawidłowości oraz wykroczeń. Stwierdzone przez 
pracowników WIOŚ nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotyczyły 
m.in. eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego, 
nieterminowego przesyłania wyników pomiarów, niewykonywania pomiarów w pełnym 
wymaganym zakresie. Pracownicy WIOŚ w toku ww. 20 kontroli w 11 ujawnili 
nieprawidłowości, w tym w sześciu wykroczenia. W przypadkach stwierdzenia wykroczeń 
stosowano pouczenia i zarządzenia pokontrolne. w jednym przypadku nałożono na 
zarządzającego oczyszczalnią karę pieniężną (z tytułu nieterminowego przekazania 
sprawozdania).  

 (dowód: akta kontroli str. 2367-2442, 2745-2760) 

Własne badania jakości ścieków pracownicy WIOŚ przeprowadzili w toku dwóch z 20 
analizowanych przez NIK kontroli planowych. W jednym przypadku pobrano i poddano 
analizie cztery próbki średnie dobowe ścieków oczyszczonych, a w drugim pobrano 
i poddano analizie po jednej próbce średniej dobowej ścieków surowych i oczyszczonych. 

(dowód: akta kontroli str. 2120-2132, 2367-2369) 

W latach 2013–2016 do WIOŚ skierowano łącznie 24 skargi i wnioski o interwencję 

dotyczące oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, odprowadzających ścieki do wód płynących. W zdecydowanej 
większości przypadków powodem zgłoszeń było podejrzenie odprowadzania do wód 
nieoczyszczonych ścieków – 11 wystąpień. Przyczyną pozostałych skarg i wniosków 
o przeprowadzenie kontroli m.in. była uciążliwość odorowa oczyszczalni lub/i obiektów 
gospodarki osadowej oraz wykorzystanie na terenach użytków rolnych ustabilizowanych 
osadów ściekowych.  

                                                      
63  W tym 60 kontroli pozaplanowych. 
64  W 2013 r. – 23, w 2014 r. - 35, w 2015 r. – 32, w 2016 r. – 24. 
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WIOŚ weryfikował zasadność skarg i wniosków poprzez kontrolę oczyszczalni. 
Przeprowadzono 17 kontroli, z których trzy dotyczyły obiektów, na których działalność 
wpłynęły w zbliżonych terminach po dwie skargi. W jednym przypadku pracownicy WIOŚ 
uczestniczyli w wizji lokalnej przeprowadzonej z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Szczecinie. W jednym przypadku poinformowano skarżącego o wszczętym 
postępowaniu administracyjnym w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji do 
oczyszczania ścieków, jako niespełniającej wymagań ochrony środowiska, określonych 
w art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska65 (dalej: 
POŚ). Ustalenia kontroli dokumentowano w protokołach. Nieprawidłowości stwierdzono 
w toku 15 kontroli. Dotyczyły one m.in.: niezapewnienia przez podmioty zarządzające 
oczyszczalniami ścieków właściwej ochrony wód przed zanieczyszczeniem; wykorzystania 
osadów ściekowych w rolnictwie; odprowadzania ścieków do wód bez wymaganego 
pozwolenia wodnoprawnego; nieprzestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami stosowano pouczenia, postępowanie 
mandatowe (w czterech przypadkach), wydawano zarządzenia pokontrolne (cztery 
przypadki) oraz wszczynano postępowania administracyjne66. W przypadkach siedmiu skarg 
pracownicy WIOŚ przeprowadzili własne analizy jakości wody w odbiorniku lub/i ścieków, 
dokonując poboru i analizy próbek chwilowych. W jednym przypadku, po dokonaniu analizy 
próbki chwilowej zanieczyszczonej wody z odbiornika, pobrano próbkę średnią dobową 
oczyszczonych ścieków.  

O stwierdzonych nieprawidłowościach ZWIOŚ informował właściwego starostę lub 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.   

(dowód: akta kontroli str. 2443-2588) 

W WIOŚ kontrolowano zawarte w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach 
zintegrowanych warunki odprowadzania ścieków z oczyszczalni komunalnych 
i przemysłowych do rzek, poprzez analizę wyników pomiarów prowadzonych 
i przedkładanych przez podmioty zarządzające oczyszczalniami ścieków. Spośród 90 
podmiotów eksploatujących oczyszczalnie ścieków 18 podmiotów nieterminowo 
przedkładało lub nie przedkładało omawianych wyników do WIOŚ.  

(dowód: akta kontroli str. 2117-2119) 

Spośród 40 losowo wybranych oczyszczalni ścieków, zarządzający 21 oczyszczalniami 
terminowo przedkładali do WIOŚ wyniki monitoringu odprowadzanych ścieków, w dwóch 
przypadkach wyników pomiarów nie przekazywano z powodu braku obowiązku (brak 
pozwoleń wodnoprawnych), w trzech przypadkach nie przekazywano wyników pomiarów we 
wszystkich latach objętych kontrolą, a w 14 - przekazywano je nieterminowo. 

W 37 z 38 oczyszczalni, dla których podmioty prowadzące oczyszczalnie przekazywały 
informacje o wynikach pomiarów jakości ścieków w latach 2013–2015 (w trzech 
przypadkach nie dla wszystkich lat okresu), pracownicy WIOŚ przeprowadzili analizę 
przedstawionych dokumentów. W przypadku 11 oczyszczalni ścieków analizy sprawozdań 
przeprowadzone zostały w siedzibie WIOŚ i udokumentowane poprzez adnotację 
z czynności kontrolnych (przeprowadzanych w siedzibie Inspektoratu). W przypadku 19 
oczyszczalni analiz przedstawionych informacji dokonano w toku kontroli prowadzonych 
w poszczególnych oczyszczalniach, dokumentując fakt przeprowadzenia analizy 
w protokołach. W przypadku czterech oczyszczalni analizy wyników pomiarów za 
poszczególne lata przeprowadzane były podczas kontroli terenowych lub w siedzibie 
Inspektoratu, a w przypadku trzech oczyszczalni analizy nie dokonano ze względu na brak 
kompletu wyników za dany rok obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.  

dowód: akta kontroli str. 2710-2744 

                                                      
65  Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm. 
66  W jednym przypadku – w sprawie wstrzymania użytkowania ww. obiektu jako niespełniającego wymagań 

ochrony środowiska, o których mowa w art. 180 pkt 2 POŚ, a w drugim – w sprawie wymierzenia 
administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 
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Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że „Wszystkie badania automonitoringowe przekazywane 
przez zarządzających oczyszczalniami są rejestrowane i przekazywane do Wydziału lub 
Działu Inspekcji i dalej pracownikom, inspektorom odpowiedzialnym zgodnie z przypisanym 
im obszarem działań (terytorialnym) lub zakresem zadań. (…)Dokonywanie ocen 
przekazywanych wyników pomiarów dokumentowane jest przeważnie w postaci adnotacji 
z czynności kontrolnych w oparciu o dokumenty, chociaż odbywa się to także w ramach 
czynności kontrolnych podczas kontroli w terenie. (…) Mając na uwadze obowiązujące 
zasady planowania i przeprowadzania kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, 
w przypadkach ujawnienia nieterminowego przedkładania wyników pomiarów jakości 
ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, podmioty takie są uwzględniane w planie kontroli 
opracowywanym na kolejny rok. (…) Eksploatatorom oczyszczalni ścieków, którzy 
nieterminowo przedkładali wyniki pomiarów jakości ścieków odprowadzanych 
z oczyszczalni, podczas kontroli, przypominano o obowiązkach wynikających z przepisów 
prawa, dotyczących terminów przedkładania wyników pomiarów … w formie udzielonego 
instruktażu, zastosowanego pouczenia czy przypomnienia o obowiązku w formie 
zarządzenia pokontrolnego. W niektórych przypadkach nieterminowe przekazywanie 
wyników pomiarów było związane z niewłaściwym interpretowaniem przepisów: 
przyjmowano termin przekazania wyników po upływie kwartału, a nie w ciągu miesiąca od 
daty wykonania pomiarów. Należy zauważyć, że w przypadku niektórych oczyszczalni 
ścieków przekazywanie sprawozdań z pomiarów po terminie było zjawiskiem 
incydentalnym, które zostało wyeliminowane w wyniku przypomnienia o obowiązku 
zarządzającemu oczyszczalnią podczas kontroli. Ponadto z uwagi na dużą ilość 
oczyszczalni ścieków, będących w ewidencji WIOŚ w Szczecinie i ww. trudną sytuację 
kadrową, możliwości systematycznej weryfikacji i nadzoru nad terminowością 
przekazywania wyników pomiarów przez zarządzających oczyszczalniami ścieków są 
ograniczone.”. 

dowód: akta kontroli str. 2745-2747, 2748, 2760-2764) 

W latach 2013–2016 ZWIOŚ stwierdził 16 przypadków 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 dziewięciu oczyszczalni ścieków. W przypadku dwóch oczyszczalni 
ZWIOŚ stwierdził przekroczenie warunków dotyczących ścieków w oparciu o regulację 
zawartą w art. 305a ust. 1 pkt 2 POŚ, 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 okresie objętym kontrolą ZWIOŚ w żadnym przypadku nie stwierdził 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 nałożył administracyjnej kary pieniężnej w oparciu o pomiary własne, tj. w trybie 
art. 299 ust. 1 pkt 1 i art. 300 POŚ. 
Łącznie, w okresie objętym kontrolą, ZWIOŚ wydał 13 decyzji nakładających 
administracyjne kary pieniężne za przekroczenia określonych w pozwoleniach 
zintegrowanych i pozwoleniach wodnoprawnych warunków dotyczących odprowadzania 
ścieków do wód płynących na łączną kwotę 1.618,6 tys. zł, w tym dwie decyzje wydano na 
podstawie art. 305a POŚ wymierzając kary na kwotę 46,3 tys. zł, 11 decyzji wydano na 
podstawie wyników pomiarów wykonywanych przez podmioty prowadzące oczyszczalnie 
wymierzając kary na kwotę 1.572,3 tys. zł.  
Według danych na dzień 24 października 2016 r. w obiegu prawnym znajduje się 
dziewięć prawomocnych decyzji wymierzających w latach 2013–2016 kary administracyjne 
na łączną kwotę 1.569,4 tys. zł oraz cztery decyzje nieprawomocne wymierzające kary 
administracyjne na łączną kwotę 42,9 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 2589-2709) 
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Należy zwrócić uwagę, iż badanie przez NIK sposobu analizy w WIOŚ wyników pomiarów 
jakości ścieków prowadzonych i przedkładanych przez podmioty zarządzające 
oczyszczalniami ścieków, w odniesieniu do spraw prowadzonych przez Delegaturę WIOŚ 
w Koszalinie wykazało, że w przypadku pięciu badanych spraw nie odnotowano 
w Delegaturze dat wpływu tych wyników pomiarów wskazując jedynie, że były one 
przekazywane osobiście inspektorowi. 

(dowód: akta kontroli str. 2710-2723, 2745-2747)  

ZWIOŚ wyjaśnił m.in., że: „Kilka przypadków wcześniejszego przeprowadzenia analizy, ich 
późniejszego dołączenia, w toku kontroli podmiotu – jako opracowywania w formie 
załącznika oraz przekazywania bezpośrednio inspektorowi wyników pomiarów, gdzie nie 
odnotowano dat wpływu, biorąc pod uwagę dużą ilość oczyszczalni ścieków, będących 
w ewidencji WIOŚ w Szczecinie, należy uznać za incydentalne. Z ustnych informacji 
nadzorujących pracę Działu Inspekcji wynika, że związane to było z dużą ilością 
rozpatrywanych spraw w jednym czasie oraz brakami kadrowymi. W związku z powyższym, 
zostało udzielone stosowne pouczenie Kierownikowi Delegatury i Kierownikowi Działu 
Inspekcji zobowiązujące ich do zwiększenia nadzoru nad trybem przeprowadzania 
i przyjmowania analiz wyników pomiaru (bez rejestracji w kancelarii) oraz udzielono 
instruktażu i pouczenia inspektorowi prowadzącemu kontrolę oczyszczalni, aby takie 
sytuacje w przyszłości nie miały miejsca.”.  

(dowód: akta kontroli str. 2748-2764)  

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 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 Kontroli67, wnosi o: 

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

2) podjęcie działań w celu ujęcia w Wojewódzkim Programie Państwowego Monitoringu 
Środowiska na lata 2016–2020 monitoringu:  

− operacyjnego na wszystkich JCWP ujętych w wykazie Prezesa KZGW jako 
zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, dla których istnieje możliwość 
poboru prób z wymaganą częstotliwością; 

− 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 
JCWP, które spełniają przesłanki do objęcia ich ww. monitoringiem. 

3) zapewnienie badań wszystkich wskaźników jakości monitoringu rzek wymaganych 
przepisami prawa oraz prowadzenie ww. badań z częstotliwością określoną w tych 
przepisach; 

4) zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli jakości wyników badań elementów 
biologicznych.  

                                                      
67  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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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 dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Środowiska 
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