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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. Grzegorz Bąk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI27/2016 z dnia 13 października 2016 r. 

2. Damian Pazio, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KSI/26/2016 
z dnia 13 października 2016 r. 

3. Alicja Gruszecka, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KSI/37/2016 z dnia 
01 grudnia 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4, 3326-3327) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, ul. Siemiradzkiego 19,  
65-231 Zielona Góra (dalej: WIOŚ lub Inspektorat). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Mirosław Ganecki, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (dalej: LWIOŚ lub 

Wojewódzki Inspektor). 

(dowód: akta kontroli str. 5-33, 3326-3329) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie działania Lubuskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska podejmowane w latach 2013–2016 w celu zapewnienia 
finansowania zadań monitoringu rzek, a także organizację przez ten organ omawianych 
zadań, w tym wdrożenie dwustopniowego systemu zapewnienia jakości badań 
obejmującego wewnętrzną oraz zewnętrzną kontrolę jakości badań. Działania te, pomimo 
istniejących niedoborów kadrowych, lokalowych i technicznych, spowodowanych 
niedofinansowaniem, pozwoliły na niemal pełną realizację zadań przewidzianych 
zatwierdzonymi wojewódzkimi programami PMŚ (dalej: WPMŚ) na lata 2013–2015 i na lata 
2016–2020, oraz dokonywanie ocen stanu wód i obszarów chronionych w zakresie objętym 
badaniami.  

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

NIK, jako niewystarczające i nie w pełni właściwe, ocenia planowanie zadań monitoringu  
rzek przez LWIOŚ w WPMŚ na lata 2013–2015 i na lata 2016–2020. Programy te nie 
spełniały, w zakresie monitorowania obszarów chronionych oraz jednolitych części wód 
powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, wymogów 
zawartych w przepisach krajowych. Nie spełniały również, w zakresie monitorowania 
jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych, wymogów dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej2 (dalej: Ramowa Dyrektywa Wodna).  

 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

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

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

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Zgodnie z obowiązującymi w badanym okresie regulaminami organizacyjnymi WIOŚ 
zadania z zakresu monitoringu jakości wód rzek pozostawały we właściwości Wydziału 
i Działu Monitoringu Środowiska WIOŚ. Za kontrolę oczyszczalni ścieków komunalnych 
i przemysłowych odpowiedzialny był Wydział i Dział Inspekcji. Z kolei do zadań 
Laboratorium WIOŚ należało pobieranie próbek, wykonywanie pomiarów manualnych 
i instrumentalnych, mikrobiologicznych i hydrobiologicznych oraz pomiarów zanieczyszczeń 
środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej: PMŚ) i zadań 
realizowanych przez Wydział Inspekcji. 

Ww. zadania realizowane były, w okresie objętym kontrolą, łącznie przez 86 pracowników, 
w tym: 

 11 pracowników Wydziału i Działu Monitoringu Środowiska; 

 39 pracowników Laboratorium; 

 36 pracowników Wydziału i Działu Inspekcji; 

w oparciu o przyjęte zakresy obowiązków. Nie ujęto w nich badania terminowości 
i kompletności wyników analiz automonitoringowych jakości ścieków odprowadzanych 
z oczyszczalni, przekazywanych przez zarządzających oczyszczalniami. 

 (dowód: akta kontroli str. 1801-2175, 2374-2400) 

Potencjał osobowy i techniczny WIOŚ nie był wystarczający, w badanym okresie, do pełnej 
realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą. LWIOŚ wyjaśnił m.in, iż problemem w bieżącej 
działalności Inspektoratu była absencja chorobowa oraz fluktuacja kadr w szczególności 
w Wydziale i Dziale Inspekcji oraz Laboratorium. Podstawowym powodem rozwiązywania 
umów o pracę przez pracowników były niskie płace. LWIOŚ w 2014 r., w celu zapewnienia 
właściwej obsługi zadań PMŚ, bezskutecznie wnioskował do Wojewody Lubuskiego 
o wzmocnienie potencjału kadrowego o dwa etaty. Wojewódzki Inspektor wskazał także na 
problemy związane z: niewystarczającą powierzchnią laboratoryjną, zlokalizowaną w wielu 
budynkach, na różnych kondygnacjach, co uniemożliwiało ergonomiczne warunki pracy 
oraz utrudniało spełnienie wymagań niezbędnych dla zapewnienia właściwego 
funkcjonowania Laboratorium WIOŚ; brakiem aparatury umożliwiającej spełnienie wymagań 
dotyczących detekcji niskich stężeń analitów; potrzebą zakupu samochodów – chłodni do 
transportu próbek pobieranych w ramach monitoringu wód. 
Skutkiem braku wyposażenia w niezbędny sprzęt, w tym aparaturę do oznaczeń 
laboratoryjnych, pracownicy WIOŚ nie wykonywali w latach 2013–2015 części wymaganych 
badań wody i ścieków, co omówiono w trzecim obszarze niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 
Problemy kadrowe i lokalowe były poruszane w składanych corocznie informacjach 
o realizacji zadań Inspektoratu w latach 2013–2015. WIOŚ w efekcie podjętych działań 
pozyskał działkę oraz po akceptacji uzyskanej w Głównym Inspektoracie Ochrony 
Środowiska (dalej: GIOŚ), wnioskował do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) o środki na budowę Lubuskiego Centrum Badań 
i Monitoringu Środowiska oraz modernizację i doposażenie Laboratorium WIOŚ. LWIOŚ 
regularnie także wnioskował do GIOŚ i Wojewody Lubuskiego o doposażenie w brakującą 
aparaturę laboratoryjną.  

(dowód: akta kontroli str. 346-400K) 

W okresie objętym kontrolą pracownicy WIOŚ zajmujący się monitoringiem jakości rzek oraz 
pracownicy laboratorium uczestniczyli łącznie w 31 szkoleniach3. Tematyka szkoleń 

                                                      
3  12 szkoleń zostało zorganizowanych przez GIOŚ. Łącznie we wszystkich ww. szkoleniach wzięło udział 90 

osób.  
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obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu: planowania i realizacji monitoringu jakości wód 
powierzchniowych, w tym rzek; wykonywania badań jakości wód w laboratorium; pobierania 
prób i oznaczania laboratoryjnego elementów biologicznych; obsługi i wykorzystania bazy 
JWODA. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, iż udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych 
był ograniczony, przyjęto więc zasadę, że uczestnicy tych szkoleń przekazują zdobytą w ten 
sposób wiedzę pozostałym pracownikom w formie grupowych szkoleń wewnętrznych. 

Z kolei pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie kontroli oczyszczalni ścieków 
komunalnych i przemysłowych nie byli w tym czasie szkoleni. LWIOŚ wyjaśnił, że 
w kontrolowanym okresie, tj. od roku 2013, Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie 
zorganizował żadnego szkolenia w zakresie zadań związanych z kontrolą podmiotów 
zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych. Szkolenie 
o przedmiotowej tematyce miało się odbyć w listopadzie 2016 r., lecz nie zostało ono 
potwierdzone. Podkreślił także, iż w ofercie szkoleń organizowanych przez firmy komercyjne 
brak jest szkoleń dedykowanych dla inspektorów prowadzących kontrolę. Pojawiające się 
szkolenia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej były głównie kierowane do podmiotów 
korzystających z wód i odprowadzających ścieki – przedsiębiorców lub firm projektowych 
wykonujących dokumentację, w tym operaty wodnoprawne lub organów samorządowych 
wydających pozwolenia wodnoprawne. 

(dowód: akta kontroli str. 1801-2145, 2173-2269) 

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

Wewnętrzna kontrola jakości badań została wdrożona w latach 1997–1998 i stanowiła 
element systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO/EIC 17025:2005. 
Wdrożenie ww. systemu potwierdzono certyfikatem akredytacji wydanym przez Polskie 
Centrum Akredytacji (dalej: PCA)4. Zakres akredytacji określony został w załącznikach do 
ww. certyfikatów i w przypadku oznaczeń wykonywanych w ramach monitoringu rzek nie 
obejmował wszystkich badanych wskaźników. Od czasu wdrożenia ww. sytemu 
przeprowadzono 58 audytów sprawdzających jego funkcjonowanie (w tym: 51 audytów 
wewnętrznych oraz siedem ocen w nadzorze realizowanym przez PCA). W ich wyniku 
zostało sformułowanych łącznie 48 wniosków i zaleceń, w tym 40 zostało zrealizowanych, 
a osiem pozostawało w trakcie realizacji. Planowanie wewnętrznej kontroli jakości polegało 
m.in na określeniu dla każdej metody badawczej planu/programu kontroli jakości i sposobu 
jej przeprowadzenia5. Badanie szczegółowe dokumentacji przeprowadzone dla ośmiu 
wybranych losowo punktów pomiarowo-kontrolnych6 (dalej: pp-k) potwierdziło prawidłową 
realizację przez pracowników WIOŚ kontroli wewnętrznej badań. Fakt prowadzenia ww. 
kontroli każdorazowo udokumentowany został w formularzach zawierających wyniki badań 
lub wydrukach z urządzeń pomiarowych, a także w kartach kontrolnych, odpowiadających 
poszczególnym badaniom 
Zewnętrzną kontrolę jakości realizowano w WIOŚ poprzez kilkukrotne w ciągu roku 
uczestnictwo w badaniach biegłości. W kontrolowanym okresie pracownicy WIOŚ brali 
udział w 26 badaniach biegłości lub porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie 
elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz grupy wskaźników chemicznych 

                                                      
4  W WIOŚ działało laboratorium składające się z dwóch pracowni: w Zielonej Górze i w Gorzowie 

Wielkopolskim, które posiadało aktualny (ważny do dnia 17 lipca 2019 r.) certyfikat akredytacyjny 
laboratorium badawczego wydany przez PCA, potwierdzający spełnienie przez laboratorium wymagań 
normy PN-EN ISO/EC 107254. Przed 8 października 2013 r. w Inspektoracie działały dwa laboratoria: 
w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Każde z nich posiadało certyfikat akredytacyjny. W dniu 8 października 
2013 r. zarządzeniem z dnia 27 września 2013 r., nr 22/2013 zmieniono strukturę organizacyjną WIOŚ 
łącząc dwa laboratoria (w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze) w jedno i w jego strukturze wyodrębniono dwie 
pracownie.  

5    W tym np.: zastosowania próbki ślepej, dwukrotnego pomiar próbki, stosowania próbek kontrolnych, terminu 
wykonania lub częstotliwość kontroli. 

6  Kanał Młyński – m. Lubsko (2013 r.), Nysa Łużycka – powyżej EW Przysieka (2013 r.), Kanał Pomorski – 
ujście Odry (m. Brody) (2014 r.), Odra powyżej Nowej Soli (2014 r.), Czerna Wielka – ujście do Bobru 

(2015 r.), Czerna Mała  powyżej Czernej. (m. Iłowa) (2015 r.), Bóbr – ujście do Odry (2016 r.), Odra – 
m. Połęcko (2016 r.). 
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charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. Zachowano przy tym wymóg częstotliwości udziału w takich badaniach lub 
porównaniach, określony w § 18 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych7 (dalej: rozporządzenie w sprawie monitoringu wód 
z 2011 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 34-222,  346-347, 401-600, 704-705, 712-840, 2895-2896) 

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 systemowej8, szczegółowe ustalenia zawarto 
w odpowiednich normach, a w przypadku braku norm w metodykach (procedurach) 
badawczych, odnoszących się do poszczególnych rodzajów oznaczeń laboratoryjnych, oraz 
w podręcznikach i przewodnikach. 

 (dowód: akta kontroli str. 223-345) 

W WIOŚ wdrożony został Informatyczny System Kontroli (dalej: ISK)9 stanowiący część 
centralnej bazy danych, prowadzonej przez GIOŚ. System ISK zapewniał kompleksowe 
gromadzenie i przetwarzanie na poziomie całego województwa danych dotyczących 
wyników kontroli podmiotów, w tym również zarządzających oczyszczalniami ścieków 
komunalnych i przemysłowych, przekazywanie danych do GIOŚ oraz udostępnianie części 
informacji społeczeństwu10. System umożliwiał gromadzenie informacji i dokumentów 
dotyczących prowadzonych kontroli, działań pokontrolnych oraz kontrolowanych podmiotów, 
przygotowanie planów działań kontrolnych na kolejne lata11, a także generowanie zestawień 

i raportów na podstawie wybranych kryteriów. 

W Inspektoracie nie została w pełni wdrożona baza danych umożliwiająca kompleksowe 
zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie do GIOŚ danych 
dotyczących monitoringu wód powierzchniowych. 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. Dane te były przekazywane przez 
Delegaturę w Gorzowie Wielkopolskim w postaci plików, zbierane na poziomie WIOŚ 
i przekazywane dalej drogą mailową do GIOŚ. 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.  

(dowód: akta kontroli str. 346-347, 601-614) 

W okresie objętym kontrolą realizacja przez LWIOŚ zadań związanych z monitorowaniem 
jakości wód rzek nie były przedmiotem skarg i wniosków, ani kontroli GIOŚ oraz Wojewody 
Lubuskiego. Zadania te były w badanym okresie przedmiotem czterech kontroli 
zewnętrznych, w tym jednej przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w Zielonej Górze oraz 
trzech przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 

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

obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1178 (dalej: rozporządzenie w sprawie monitoringu wód z 2016 r.)). 

8  Księga Jakości, Procedury ogólne. 
9  Wdrożony na polecenie GIOŚ zarządzeniami z dnia 30.12.2009 r. Nr 19/2009, z dnia 18.03.2010 r. 

Nr  /2010 i z dnia 2.07.2010 r. Nr 17/2010. 
10  Za pośrednictwem GIOŚ. 
11  Na podstawie informacji zawartych w systemie. 
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Górze (dalej: WFOŚiGW). W efekcie kontroli przeprowadzonych przez NIK sformułowane 
zostały dwa wnioski pokontrolne, z których jeden, pozostający w realizacji, dotyczył 
bezpośrednio zadań związanych z monitoringiem wód powierzchniowych12. Kontrola 
WFOŚiGW nie wykazała nieprawidłowości. 

Na realizację przez LWIOŚ, w latach 2013–2016, zadań związanych z kontrolą podmiotów 
zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych skierowano do 
Głównego Inspektora dwie skargi oraz jedną do Wojewody Lubuskiego. Wszystkie skargi 
zostały uznane za niezasadne. W ww. okresie Wojewódzki Inspektor otrzymał 52 wnioski 
dotyczące nieprawidłowości związanych z eksploatacją oczyszczalni, z czego 24 uznał za 
zasadne. 

(dowód: akta kontroli str. 615-703, 706-711, 2270-2323, 3105-3115) 

LWIOŚ terminowo sporządzał i przedkładał GIOŚ roczne sprawozdania z działalności WIOŚ 
za lata 2013–2015. Do ww. sprawozdań w GIOŚ zgłoszono pięć uwag, dwie dotyczące 
terminowości wydawania zarządzeń pokontrolnych, a trzy jakości danych w informatycznym 
systemie kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 2324-2374, 3042-3043) 

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

NIK zwraca uwagę, iż w Inspektoracie do dnia rozpoczęcia kontroli NIK nie przypisano 
żadnemu z pracowników zadania polegającego na analizie wyników analiz 
automonitoringowych jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, które zarządzający 
oczyszczalniami przekazywali do WIOŚ. W toku kontroli NIK zakresy czynności trzech 
pracowników Wydziału Inspekcji zostały uzupełnione o stosowne zapisy, ale nie zostały 
podpisane przez zainteresowane strony. 

LWIOŚ wyjaśnił, iż: „w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
nie przypisano konkretnym pracownikom badania terminowości i kompletności wyników 
analiz automonitoringowych jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, które 
zobowiązani byli przekazywać zarządzający oczyszczalniami. Dzieje się tak w związku 
z dużą ilością celów i zadań jakie są przypisane do wykonania Wydziałowi i Działowi 
Inspekcji. W chwili obecnej  wszyscy inspektorzy przeprowadzają kontrolę podmiotów 
korzystających ze środowiska zgodnie z procedurami określonymi w informatycznym 
systemie kontroli. Nie przypisuje się w zakresie czynności tak szczegółowych zadań jak 
badanie terminowości i kompletności wyników analiz automonitoringowych jakości ścieków 
odprowadzanych z oczyszczalni konkretnym pracownikom ze względu na szczupłość 
obsady i występująca dużą absencję pracowniczą. Sytuacja taka powoduje potrzebę rotacji 
przypisywanych zadań kontrolnych pracownikom wydziału i działu inspekcji.  Konkretne 
zadania przypisywane są inspektorom w miarę występujących potrzeb dla realizacji 
wyznaczonych celów kontrolnych. W związku z wprowadzanymi aktualnie zmianami 
organizacyjnymi Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia zebrał informacje przygotowane 
przez pracowników WIOŚ w celu weryfikacji, ujednolicenia i dookreślenia zakresów 
czynności, m.in. w celu wykluczenia wzmiankowanych w pytaniu nieścisłości, które 
sukcesywnie są poprawiane.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1834-1987, 3032-3041, 3116-3120) 

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

 

                                                      
12   Wniosek o zapewnienie prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych w pełnym 

zakresie i z częstotliwością ustaloną w programie Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa 
lubuskiego. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 



 

7 

2. Programowanie monitoringu jakości wód rzek 

Na etapie sporządzania wojewódzkich programów państwowego monitoringu środowiska 
województwa lubuskiego na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020, WIOŚ dysponował 
danymi niezbędnymi do wytypowania jednolitych części wód powierzchniowych (dalej: 
JCWP) do objęcia ich poszczególnymi rodzajami monitoringu (za wyjątkiem monitoringu 
obszarów chronionych narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych) oraz wyznaczenia punktów pomiarowo-kontrolnych13, 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 SHP14). 

Z przekazanej przez GIOŚ referencyjnej bazy WaterFrameworkDirective w WIOŚ, poprzez 
użycie narzędzia ArcGIS, wyselekcjonowano 205 JCWP na obszarze województwa 
lubuskiego.    

 (dowód: akta kontroli str. 2605-2608, 2630-2631, 2703-2714, 2922, 2923) 

Spośród 205 wyznaczonych na terenie działania WIOŚ, jednolitych części wód płynących, 

w WPMŚ na lata 20132015 zaplanowano objęcie bezpośrednimi badaniami 

monitoringowymi 106 JCWP, tj. 51,7% wyznaczonych, a w WPMŚ na lata 20162020 –131 
JCWP, tj. 63,9% wyznaczonych. Według pracowników WIOŚ, w przypadku 36 JCWP 
nieobjętych monitoringiem w WPMŚ na lata 2013–2015 przyczyną nieplanowania badań był 
brak zagrożenia ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych wg wykazów 
sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (dalej: KZGW); w 31 
JCWP – trudności w poborze, warunki hydromorfologiczne lub lokalizacja punktu 
pomiarowego w innym województwie; w 29 JCWP – małe znaczenie dla gospodarki wodnej, 
a w trzech JCWP –  odstępstwo od konieczności spełnienia celów środowiskowych. Z kolei 
w przypadku 32 JCWP nieobjętych monitoringiem w WPMŚ na lata 2016–2020, przyczyną 
nieplanowania badań były trudności w poborze, warunki hydromorfologiczne lub lokalizacja 
punktu pomiarowego w innym województwie; w 29 JCWP – małe znaczenie dla gospodarki 
wodnej; w 13 JCWP – brak zagrożenia ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych 
według wykazów KZGW. 

 (dowód: akta kontroli str. 2791-2804, 2924-2929, 3330-3334) 

W WPMŚ na lata 20132015 zaplanowano do objęcia: 

 monitoringiem diagnostycznym – 41 JCWP w 41 pp-k; 

 monitoringiem operacyjnym – 102 JCWP w 102 pp-k;  

 monitoringiem obszarów chronionych – 89 JCWP w 90 pp-k;  

 monitoringiem badawczym – pięć JCWP w sześciu pp-k.  

W WPMŚ na lata 20162020 zaplanowano do objęcia w 2016 r.: 

 monitoringiem diagnostycznym – 26 JCWP w 26 pp-k; 

 monitoringiem operacyjnym – 52 JCWP w 52 pp-k;  

 monitoringiem obszarów chronionych – 44 JCWP w 44 pp-k;  

                                                      
13  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).  

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

Opis stanu 
faktycznego 
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 monitoringiem badawczym – pięć JCWP w pięciu pp-k.  

 (dowód: akta kontroli str.: 2895-2896, 2924-2929) 

Spośród 205 JCWP wyznaczonych na terenie województwa lubuskiego 148 JCWP, 
tj. 72,2%, nie było dotychczas planowane do objęcia i nie zostały objęte monitoringiem 
diagnostycznym. Monitoring ten prowadzono na obszarze wszystkich wyodrębnionych na 
terenie województwa ośmiu zlewni oraz w 27 spośród 29 podzlewni.  

 (dowód: akta kontroli str. 2716-2719, 2930-2933) 

W sprawie braku monitorowania JCWP w dwóch podzlewniach15 Wojewódzki Inspektor 
wyjaśnił m.in., że „zlewnie III rzędu Biela i Obłok znajdują się na jcwp, które nie spełniają 
kryteriów wyboru dla jcwp do monitoringu diagnostycznego: powierzchnia zlewni, którą 
zamyka jednolita część wód powierzchniowych, taka jak struga, strumień, potok, rzeka lub 
kanał, w tym struga, strumień, potok, rzeka lub kanał wyznaczone, jako silnie zmienione lub 
sztuczne jednolite części wód, przekraczająca 2500 km2, przekraczanie przez daną 
jednolitą część wód powierzchniowych granicy państwa bądź zlokalizowanie tej jednolitej 
części wód powierzchniowych przy granicy państwa, uznanie jednolitej części wód 
powierzchniowych za referencyjną, występowanie jednolitej części wód na obszarze 
chronionym przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub 
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, o którym mowa w art. 113 
ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, występowanie w ciekach 
znacznej zmienności przepływu wód.”. Ponadto wyjaśnił, że „w ramach obu tych zlewni III 
rzędu funkcjonują również jeziora objęte monitoringiem diagnostycznym. Załączniki 1, punkt 
1 oraz załącznik 2, rozdział 5, punkt 21 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
15 listopada 2011 r. (poz. 1550) odnosi się generalnie do jednolitych części wód 
powierzchniowych, a w związku z tym również dla wód jeziornych.”.  

(dowód: akta kontroli str.: 2708-2715) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano do objęcia monitoringiem operacyjnym 31 
spośród 52 JCWP wskazanych przez Prezesa KZGW jako zagrożone nieosiągnięciem 
celów środowiskowych. Spośród niezaplanowanych do badań 21 JCWP w przypadku 18 
istniały przesłanki merytoryczne wskazujące na brak możliwości poboru prób 
z częstotliwością wynikającą z obowiązujących przepisów (np. brak przepływu, ciek 
okresowo suchy) lub punkt reprezentatywny dla danej JCWP znajdował się na terenie 
innego województwa. Z kolei w WPMŚ na lata 2016–2020 zaplanowano do objęcia 
monitoringiem operacyjnym 114 spośród 152 JCWP wskazanych przez Prezesa KZGW 
jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. W przypadku 23 
niezaplanowanych do badań JCWP istniały przesłanki merytoryczne wskazujące na 
zasadność odstąpienia od monitorowania tych wód lub punkt reprezentatywny dla danej 
JCWP znajdował się na terenie innego województwa.  

 (dowód: akta kontroli str. 2624-2629, 2791-2804, 2937-2942, 3330-3334) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020 zaplanowano monitoring obszarów 
chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia, o których mowa w art. 49b ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne16 (dalej: ustawa – Prawo wodne), w przypadku jednej JCWP17. 

 (dowód: akta kontroli str. 2943) 

W województwie lubuskim w okresie programowania monitoringu rzek na lata 2013–2015 
i 2016–2020 nie planowano objęcia JCWP rzecznych monitoringiem obszarów chronionych 
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Na etapie sporządzania 
WPMŚ na lata 2016–2020 w WIOŚ dysponowano wiedzą o jednej takiej JCWP. 

 (dowód: akta kontroli str. 2945) 

                                                      
15   Biela i Ołobok. 
16  Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm. 
17  Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno. 
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W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano objęcie monitoringiem obszarów chronionych 
lub nimi powiązanych ze względu na obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych i będących odbiornikami 
zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych 74 JCWP, a w WPMŚ na lata 2016–2020 – 58 
JCWP, tj. odpowiednio 36,1%, i 28,3% spośród 205 JCWP wyznaczonych na terenie 
województwa lubuskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 2946-2953) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowano objęcie badaniami monitoringowymi 56 spośród 
70 JCWP będących bezpośrednim odbiornikiem ścieków odprowadzanych z oczyszczalni 
ścieków komunalnych. Z kolei w WPMŚ na lata 2016–2020 zaplanowano objęcie badaniami 
monitoringowymi 30 spośród ww. 70 JCWP. Analiza dla 10 oczyszczalni18 o największej 
wydajności19 wprowadzających ścieki do jednolitych części wód płynących, zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych lub wyznaczonych na obszarach chronionych, 
wykazała, iż miejsca odprowadzania ścieków, powyżej i poniżej zrzutu ścieków w przypadku 
każdej ze wzmiankowanych oczyszczalni nie zostały na tej samej JCWP objęte badaniami 
monitoringowymi.  

 (dowód: akta kontroli str. 2720-2725, 2973-2974, 3330-3334) 

W województwie lubuskim w okresie programowania monitoringu rzek na lata 2013–2015 
i 2016–2020 nie planowano objęcia JCWP rzecznych monitoringiem obszarów chronionych 
ze względu na obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych. Na etapie sporządzania WPMŚ na lata 2016–2020 w WIOŚ nie 
dysponowano wiedzą o jednej JCWP wskazanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako wrażliwej na zanieczyszczenia związkami azotu, 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych20. 

 (dowód: akta kontroli str. 2588-2601, 2690-2692, 2895-2896, 2954) 

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 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody21, których utrzymanie lub poprawa 
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, zaplanowano na 46 spośród 95 JCWP 
znajdujących się na omawianych obszarach. Spośród nieobjętych tym monitoringiem 49 
JCWP – 11 znajdowało się na obszarze chronionym monitorowanym przez inną 
reprezentatywną JCWP, a w dziewięciu badania prowadził inny WIOŚ. Z kolei w WPMŚ na 
lata 2016–2020 monitoring ten zaplanowano na 80 spośród 186 JCWP znajdujących się na 
omawianych obszarach. Spośród nieobjętych tym monitoringiem 106 JCWP – 89 
znajdowało się na obszarze chronionym monitorowanym przez inną reprezentatywną 
JCWP, a w 17 badania prowadziły inne WIOŚ.  

(dowód: akta kontroli str. 2785-2804; 2955-2960, 3330-3334) 

W WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020 zaplanowano do objęcia 
monitoringiem badawczym po pięć JCWP, w tym jedną JCWP w punkcie pomiarowo-
kontrolnym intensywnego monitorowania (Nysa Łużycka – poniżej Gubina) wyznaczonym 
przez Ministra Środowiska na potrzeby wymiany informacji pomiędzy państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej. 

 (dowód: akta kontroli str. 2895-2896) 

                                                      
18  Oczyszczalnie komunalne w: Łężycy, Gorzowie Wlkp., Gubinie, Żaganiu, Nowej Soli, Żarach, Sławie, 

Świebodzinie, Wiechlicach, Strzelcach Kraj. 
19  Według RLM. 
20    Rzeka Krzycki Rów w zlewni jednolitej części wód powierzchniowej Krzycki Rów od dpł. ze Wschowy do 

Odry PLRW60001915499 na obszarze obrębów geodezyjnych z terenu gmin: Siedlisko w powiecie 
nowosolskim oraz Kotla i Głogów w powiecie głogowskim – rozporządzenie Nr 11/2015 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie określenia wód 
powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (dalej: 
rozporządzenie Dyrektora RZGW) – Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2015 r. poz. 874. 

21  Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm. 
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Analiza prawidłowości wyznaczenia 16 punktów pomiarowo-kontrolnych22 w jednolitych 
częściach wód płynących (rzek), wybranych do monitorowania w ramach monitoringu 
diagnostycznego, operacyjnego, badawczego i obszarów chronionych ujętych w WPMŚ na 
lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020, potwierdziła stosowanie w badanym zakresie 
obowiązujących kryteriów wyznaczania takich punktów pomiarowo-kontrolnych, określonych 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód.  

 (dowód: akta kontroli str. 2694-2702, 3330-3334) 

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

 (dowód: akta kontroli str. 2791-2804, 2961-2969, 3330-3334) 

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

substancji szkodliwych dla środowiska wodnego 43 JCWP, a na lata 20162020, w roku 
2016 przewidziano do objęcia tym monitoringiem 32 JCWP. Badania substancji szkodliwych 
dla środowiska wodnego planowano w ramach realizacji monitoringu diagnostycznego 
JCWP. 

(dowód: akta kontroli str. 2970-2972) 

Projekty WPMŚ na lata 2013–2015 oraz na lata 2016–2020 zostały sporządzone 
samodzielnie przez pracowników WIOŚ. Projekt WPMŚ na lata 2013–2015 został 
sporządzony i skierowany w dniu 30 listopada 2012 r. do GIOŚ do zatwierdzenia, a projekt 
WPMŚ na lata 2016–2020 został skierowany w dniu 20 listopada 2015 r. Projekt WPMŚ na 
lata 2013–2015 Główny Inspektor zatwierdził bez uwag w dniu 31 grudnia 2012 r. 
W przypadku projektu WPMŚ na lata 2016–2020 zgłoszone zostały cztery uwagi, a po ich 
uwzględnieniu program został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 2697-2714, 2975) 

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

1. W WPMŚ na lata 2013–2015 nie zaplanowano do objęcia monitoringiem operacyjnym 
trzech23, a w WPMŚ na lata 2016–2020 – 10 JCWP24 zagrożonych nieosiągnięciem 
celów środowiskowych, ujętych w wykazie Prezesa KZGW, pomimo iż w przypadku tych 
JCWP nie występowały przesłanki merytoryczne, wskazujące na brak możliwości 
poboru prób z częstotliwością wynikającą z obowiązujących przepisów.  

Brak planowania monitoringu operacyjnego w tych JCWP Naczelnik Wydziału 
Monitoringu Środowiska w WIOŚ wyjaśnił niewielkim znaczeniem tych JCWP 
w gospodarowaniu wodami.  

(dowód: akta kontroli str. 2848-2849, 2937-2942) 

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

                                                      
22 W przypadku WPMŚ na lata 2013–2015 zlokalizowane na JCWP: Gryżynka - ujście do Odry; Krzycki Rów - 

ujście do Odry; Kanał Pomorski - ujście do Odry (m. Brody); Zimny Potok - powyżej ujścia Łączy 
(m. Dobrzęcin); Nysa Łużycka - powyżej m. Żarki Wielkie; Odra - m. Kostrzyn; Obrzyca - ujście do Odry; 
Obra - m. Gorzyca. W przypadku WPMŚ na lata 2016–2020 zlokalizowane na JCWP: Nysa Łużycka - 
powyżej EW Przysieka; Mierzęcka Struga - m. Łęczyn; Bóbr - ujście do Odry (m. Stary Raduszec); Obra - 
m. Trzciel; Odra - m. Połęcko; Nysa Łużycka - powyżej Gubina (m. Sękowice); Biela - ujście do Odry 
(m  Osiecznica); Lubsza - poniżej Lubska (m. Mierków). 

23    Dotyczyło to następujących JCWP: Barcina, Krownia, Rudawa. 
24    Dotyczyło to następujących JCWP: Barcina, Bobrownik, Doły, Dopływ spod Chrobrowa, Dopływ spod 

Koperna, Dopływ z jez. Głębokiego, Dopływ z jez. Linie, Dopływ z jez. Wołogoszcz Duża, Kanał 
Niedoradzki, Krownia, Kuźnicza Struga, Łączna, Makówka, Rudawa, Świerczynka. 

 

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 LWIOŚ 
nie posiadał kompetencji do odstąpienia od prowadzenia monitoringu operacyjnego ww. 
JCWP. 
W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie monitoringu wód, zgodnie z którym monitoring 
operacyjny JCWP ustanawia się w celu ustalenia stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, które uznano za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich 
celów środowiskowych. Ponadto, niezaplanowanie takich badań w WPMŚ na lata 

20132015 oraz na lata 20162020 było niezgodne z zatwierdzonymi przez Ministra 
Środowiska Programami Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013–2015 oraz 

na lata 20162020, 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 20162020 stanowiło naruszenie art. 23 ust. 4 ustawy 
z dnia 20 września 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska25, 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 lata 2013–2015 nie zaplanowano, także w formie aneksu do WPMŚ, 
objęcia 23 JCWP26 monitoringiem obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze 
względu na obszary przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, ustanowionych 
w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest 
ważnym czynnikiem w ich ochronie, pomimo ujęcia ich w wykazie takich obszarów, 
aktualnym na etapie sporządzania projektu WPMŚ na lata 2013–2015. 

 (dowód: akta kontroli str. 2785-2804; 2955-2960) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił „Dla wskazanych jcwp nie było wcześniej wykonanych 
badań pod kątem obszarów chronionych lub nimi powiązanych ze względu na obszary 
przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków w związku z brakiem wymagań 
dodatkowych dla tych obszarów i nie były zaplanowane do badań w ramach MDna 
w tym okresie. Przewidziane są do badań w tym zakresie w okresie 2016-2020.”. 

(dowód: akta kontroli str. 2785-2804) 

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 

                                                      
25  Dz. U. z 2016 r. poz. 1688. 
26  Dotyczyło to następujących JCWP: PLRW600017189649 Postomia; PLRW600019174599 Nysa Łużycka od 

Żółtej Wody do Skrody; PLRW60002318942 Bogdanka; PLRW60001816894 Czerwona Woda; 
PLRW6000171878772 Dopływ z Jasieńca; PLRW600020188879 Drawa od Drawicy do Mierzęckiej Strugi; 
PLRW60001816876 Gnilica; PLRW600017188969 Gościmka; PLRW60001716489 Kamienny Potok;  
PLRW600025189629 Lubniewka; PLRW600025187789 Męcinka; PLRW6000251888893 Mierzęcka Struga 
do wypływu z jez. Wielgie; PLRW600001912749 Myślański Kanał; PLRW6000251878759 Obra od Czarnej 
Wody do jez. Rybojadło; PLRW60001816874 Olsza; PLRW6000181888949 Pokrętna; PLRW60000191272 
Pręga; PLRW6000181889869 Santoczna; PLRW600017173489 Steklnik z jez. Borak; 
PLRW60001717346Strumień od źródła do Raczy; PLRW6000181888769 Sucha od jez. Radęcino do ujścia; 
PLRW600017174869 Tymnica; PLRW600018168549 Ziębina. 
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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 JCWP znajdowała się w wykazie obszarów chronionych i nie było 
powodów merytorycznych, wskazujących na zasadność odstąpienia od badań 
terenowych, to należy ją objąć monitoringiem w zakresie wskazanym w ust. 3 rozdziału 
Monitoring obszarów chronionych załącznika nr 3 do powyższego rozporządzenia, który 
pozwoliłby na ustalenie spełnienia bądź niespełnienia wymagań i celów środowiskowych 
dla tego obszaru. 

3. W WPMŚ na 2013–2015 nie zaplanowano, także w formie aneksu do WPMŚ, objęcia 
monitoringiem obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na obszary 
wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych – 14 JCWP27, które były bezpośrednimi odbiornikami ścieków 

odprowadzanych z oczyszczalni komunalnych. Trzech spośród ww. JCWP28 nie 

zaplanowano do objęcia omawianym monitoringiem także w WPMŚ na 2016–2020.   
Ponadto, Wojewódzki Inspektor – pomimo ustalenia w 2012 r. faktu niespełniania przez 
jedną JCWP29 wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – nie kontynuował tego 
monitoringu i nie zaplanował jej, także w formie aneksu do WPMŚ, do objęcia tym 
monitoringiem w WPMŚ na lata 2013–2015. Według danych30, przekazanych w 2014 r. 
przez GIOŚ na potrzeby planowania PMŚ, w ww. JCWP gospodarka komunalna była 
m.in. czynnikiem sprawczym powodującym znaczące presje punktowe i obszarowe.  

 (dowód: akta kontroli str. 2605-2608, 2785-2804, 2889-2894, 2946-2953, 2973-2974, 

3330-3334) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że „w latach 2010-2012 zalecenia GIOŚ do planowania 
sieci monitoringu były takie, że każdy z punktów operacyjnych powinien być objęty 
monitoringiem operacyjnym MORW (MO_O) oraz jednocześnie monitoringiem 
„eutroficznym” MOEU (w związku z tym, że cały kraj uznany był za obszar zagrożony 
eutrofizacją komunalną). Natomiast przy opracowywaniu programu monitoringu na lata 
2013-2015 zalecenia GIOŚ były takie, by kierować się wykazem z KZGW, w którym dla 
poszczególnych jcwp były podane zagrożenia niespełnienia celów środowiskowych”. 
Ponadto LWIOŚ wskazał m.in., iż przyczyną nieobjęcia monitoringiem obszarów 
chronionych ze względu na eutrofizację pochodzącą ze źródeł komunalnych i będących 
odbiornikami omawianej JCWP w WPMŚ 2013–2015 było jej wskazanie w wykazie 
KZGW jako niezagrożonej ryzykiem osiągnięcia celów środowiskowych. 

 (dowód akta kontroli str. 2791-2804, 2889-2894, 2992-2996) 

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

                                                      
27  Dotyczyło to następujących JCWP: Męcinka, Santoczna, Lubniewka, Gościmka, Drawa od Drawicy do 

Mierzęckiej Strugi, Dopływ z Łęgowa, Strumień od źródła do Raczy, Czerwona Woda, Dopływ z Gaj Bagno, 
Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich, Steklnik z jez. Borak, Skródka, Świerczynka, Jordanka. 

28  Dotyczyło to następujących JCWP: Jordanka, Skródka, Świerczynka. 
29  PLRW600025187889 Paklica. 
30  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. 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1403960:part=a38%28d%29u1:ver=4&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1403960:part=a38%28d%29u2:ver=4&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1403960:part=a38%28f%29:ver=4&full=1
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Nie można także usprawiedliwić opisanego postępowania, stosowaniem przez LWIOŚ 
wskazanych w wyjaśnieniach zaleceń GIOŚ, gdyż mając na uwadze fakt, iż 
w negocjacjach przedakcesyjnych ustalono, że cały obszar Polski będzie uznany za 
„obszar wrażliwy”, tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu oraz 
zanieczyszczeń biodegradowalnych, to ww. zalecenia GIOŚ pozostawały 
w sprzeczności z regulacją zawartą w ust. 25, w części V Sposób prowadzenia 
monitoringu załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2011 r.. 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z regulacją zawartą w ust. 25, 
w części V Sposób prowadzenia monitoringu załącznika nr 2 do rozporządzenie 
w sprawie monitoringu wód z 2011 r. 

 

4. W WPMŚ na lata 2016–2020 nie zaplanowano objęcia monitoringiem obszarów 
chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na wody przeznaczone do celów 
rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych JCWP Śmiga PLRW60002315569, pomimo ujęcia 
jej w wykazie takich obszarów, aktualnym na etapie sporządzania projektu WPMŚ na 
lata 2016–2020. 

 (dowód: akta kontroli str. 2605-2608, 2895-2896) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił „zgodnie z wytycznymi GIOŚ w latach 2013-2016 
w ramach badań monitoringowych odstąpiono od badań jcwp rzecznych położonych na 
obszarach chronionych ze względu na wody przeznaczone do celów rekreacyjnych, 
w tym kapieliskowych, gdyż punkty w tzw. monitoringu „rekreacyjnym” zostały 
przebadane w latach 2010-2012. W wytycznych (str. 71) jest zapis, że monitoring w jcwp 
wykorzystywanych do celów rekreacyjnych realizowany jest co 3 lata. W wykazie KZGW 
na lata 2016-2021 spośród 205 jcwp wyznaczonych na terenie woj. lubuskiego tylko 1 
jcwp została wskazana do badań w ramach monitoringu „rekreacyjnego.”. 

(dowód: akta kontroli str. 2708-2714) 

Naczelnik Wydziału Monitoringu wskazał, iż „odstąpiono od badań zgodnie z wytycznymi 
GIOŚ „Poradnik do monitoringu wód powierzchniowych” (str. 71).”. 

(dowód: akta kontroli str. 2945) 

Przedstawione w toku kontroli wyjaśnienia nie usprawiedliwiają postępowania LWIOŚ 
w omawianym zakresie, które w ocenie NIK, było niezgodne z ust. 2 rozdziału 
Monitoring obszarów chronionych załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
monitoringu wód z 2011 r. 

5. W WPMŚ na lata 2013–2015 dla 10 oczyszczalni komunalnych o największej 
wydajności w województwie lubuskim, wyznaczono pp-k na potrzeby monitoringu 
operacyjnego w sposób uniemożliwiający ocenę oddziaływania ze strony ww. 
oczyszczalni na wody powierzchniowe, nie ustanawiając stanowisk pomiarowych 
tworzących pp-k powyżej i poniżej zrzutu ścieków na tej samej JCWP. 

Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska w WIOŚ wyjaśnił, że: „zgodnie 
z załącznikiem 2, rozdział II, pkt. 14 Rozporządzenia z 15 listopada 2011 r. (Dz. U. 
nr 258, poz. 1550) i Wytycznymi GIOŚ "Poradnik do monitoringu wód 
powierzchniowych" str. 114, w jcwp można wyznaczyć tylko jeden reprezentatywny ppk 
w sposób umożliwiający ocenę stanu wód”. 

(dowód: akta kontroli str. 2720-2725) 

Zgodnie z ust. 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód 
z 2011 r., reprezentatywne pp-k na potrzeby monitoringu operacyjnego wyznacza się 
m.in. w sposób umożliwiający ocenę oddziaływania ze strony określonego 
(zidentyfikowanego) źródła punktowego lub grupy określonych (zidentyfikowanych) 
źródeł punktowych, w tym źródeł substancji priorytetowych lub innych szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. Z kolei w myśl regulacji ust. 14 ww. załącznika, 
w JCWP na potrzeby monitoringu operacyjnego można wyznaczyć tylko jeden 
reprezentatywny pp-k, przy czym liczba stanowisk pomiarowych tworzących punkt 
reprezentatywny musi być wystarczająca dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 12. 
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Nie można zatem, zdaniem NIK, ocenić ww. wpływu oczyszczalni na JCWP bez 
uwzględnienia stanu wyjściowego (punktu odniesienia) oraz ewentualnych zmian 
w stanie JCWP, tj. dokonania badań powyżej i poniżej zrzutu ścieków. W ocenie NIK, 
omawiane postępowanie pozostawało w sprzeczności z ww. przepisami 
rozporządzenia w sprawie monitoringu wód. 

6. W WIOŚ na etapie opracowania projektu WPMŚ na 2016–2020 nie dysponowano 
wiedzą o ustaleniu w drodze rozporządzenia Dyrektora RZGW31 rzeki Krzycki Rów 
w zlewni jednolitej części wód powierzchniowej Krzycki Rów od dpł. ze Wschowy do 
Odry PLRW60001915499 jako wody wrażliwej na zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych, pomimo opublikowania ww. rozporządzenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.   

Naczelnik Wydziału Monitoringu, którego zakres odpowiedzialności obejmował 
opracowywanie oraz nadzór nad realizacją wojewódzkiego programu monitoringu 
środowiska wyjaśnił, że wiedzę o tym, że Dyrektor RZGW we Wrocławiu wydał ww. 
rozporządzenie pozyskał w toku kontroli NIK. Wskazał także, m.in. iż: „Program 
państwowego monitoringu dla województwa lubuskiego na lata 2016-2020 powstawał 
w okresie 2014-2015. Podstawą do opracowania Programu były wykazy uzyskane 
z GIOŚ. W tych wykazach ten obszar nie był wskazany. Obszar ten został powołany 
w maju 2015 r. i do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do WIOŚ w Zielonej Górze 
informacja z RZGW Wrocław, że taki obszar powstał. Obszary te weryfikowane są 
w cyklu czteroletnim i ostatnia taka weryfikacja miała miejsce w 2012 r. i w oparciu 
o ówczesną weryfikację na terenie województwa tego obszaru nie wyznaczono. Nie 
wiedziałem, że Dyrektor RZGW we Wrocławiu wydał takie rozporządzenie. Na stronach 
RZGW we Wrocławiu informacja o takim obszarze na etapie tworzenia Programu nie 
była podana. Planuje się uwzględnienie w Programie na lata 2016-2020 objęcie 
monitoringiem obszaru Krzycki Rów jako OSN w 2017 r.”. Wyjaśnił także, iż: „W okresie 
planowania monitoringu na lata 2016-2020 przez niedopatrzenie pracownicy WIOŚ nie 
zweryfikowali czy takie rozporządzenie zostało opublikowane w na stronie internetowej 
Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego. Również do Wydziału Monitoringu 
Środowiska w okresie planowania monitoringu nie wpłynęła informacja, że takie 
Rozporządzenie zostało opublikowane, co do tej pory, zgodnie z przyjętą praktyką było 
czynione przez RZGW Wrocław.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1801-1803, 2690-2692, 2741-2747, 2895-2896) 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było nierzetelne. 

7. W WIOŚ nie dysponowano dokumentacją uzasadniającą brak planowania w WPMŚ 
poszczególnych rodzajów monitoringu JCWP ze względu na przesłanki merytoryczne 
wskazujące na brak możliwości poboru prób z częstotliwością wynikającą 
z obowiązujących przepisów. 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: „WIOŚ nie opracowywał dokumentacji potwierdzającej 
braku możliwości dokonania poborów w związku z trudnościami w poborze bądź 
warunkami hydromorfologicznymi. Informacje oparte były na dotychczasowej wiedzy 
pracowników, materiałach kartograficznych oraz bieżącym rozeznaniu w terenie.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 2787-2804) 

 

                                                      
31   W rozporządzeniu tym wskazano wody powierzchniowe wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych m.in. rzeki Krzycki Rów w zlewni jcwp Krzycki Rów od dpł. ze Wschowy 
do Odry PLRW60001915499 na obszarze obrębów geodezyjnych z terenu gmin: Siedlisko w powiecie 
nowosolskim oraz Kotla i Głogów w powiecie głogowskim jak również obszar szczególnie narażony na 
zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, z których odpływ azotu ze źródeł 
rolniczych do wód należy ograniczyć m.in. w zlewni rzeki Krzycki Rów o powierzchni 9.759,11 ha 
(97,59 km2), znajdujący się na terenie województw lubuskiego i dolnośląskiego. 

 



 

15 

Zdaniem NIK, pracownicy WIOŚ nie potwierdzając i nie przechowując informacji 
w omawianym zakresie nie dołożyli należytej staranności w dokumentowaniu procesów 
decyzyjnych na etapie sporządzania WPMŚ i tym samym nie zapewnili pełnej 
wiarygodności tych decyzji. W ocenie NIK, powyższe postępowanie było nierzetelne. 

NIK, jako niewystarczające i nie w pełni właściwe, ocenia planowanie zadań monitoringu  
rzek przez LWIOŚ w WPMŚ na lata 2013–2015 i na lata 2016–2020. Programy te nie 
spełniały, w zakresie monitorowania obszarów chronionych oraz jednolitych części wód 
powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, wymogów 
zawartych w przepisach krajowych. Nie spełniały również, w zakresie monitorowania 
jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych, wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

3. Prowadzenie monitoringu jakości wód rzek 

W ramach realizacji WPMŚ na lata 2013–2015 badaniami objęto wszystkie zaplanowane 
rzeki, we wszystkich wyznaczonych punktach pomiarowo-kontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 2325-2326) 

O zrealizowanym zakresie zadań monitoringu rzek, w tym o problemach w tym zakresie, 
LWIOŚ informował Głównego Inspektora w przekazywanych informacjach o realizacji zadań 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Corocznie odstępstwa 
od założonego programu badań były wyjaśniane przy przekazywaniu GIOŚ ww. informacji.  

W 2013 r. w toku realizacji zadań wystąpiły problemy z wykonaniem badań biologicznych32. 
W pp-k na 14 rzekach nie wykonano oznaczeń 10 związków chemicznych33, ponadto 
w ośmiu pp-k rzecznych nie zostały wykonane oznaczenia aldehydu mrówkowego. 
Niewykonanie oznaczeń wskaźników związane było z brakiem wdrożonych metodyk oraz 
brakiem możliwości technicznych (brak odpowiedniego sprzętu analitycznego). 

W 2014 r. w 12 pp-k na rzekach, w których realizowano monitoring diagnostyczny, nie 
zostały wykonane oznaczenia 10 związków chemicznych34: Niewykonanie oznaczeń tych 
wskaźników związane było z brakiem możliwości technicznych (brakiem odpowiedniego 
sprzętu analitycznego) oraz brakiem wdrożonych metodyk. 

W 2015 r. w toku realizacji zadań wystąpiły problemy z wykonaniem w dwóch pp-k badań 
biologicznych35. W 15 pp-k na rzekach, w których realizowano monitoring diagnostyczny nie 
zostały wykonane oznaczenia pięciu związków chemicznych36. Niewykonanie oznaczeń 
tych wskaźników związane było z brakiem odpowiedniego sprzętu analitycznego oraz 
brakiem wdrożonych metodyk. Dodatkową trudnością była konieczność łączenia wyjazdów 
monitoringowych i inspekcyjnych. Pojawiały się problemy związane z eksploatacją środków 
transportu (awaryjność pojazdów, naprawy, itp.), utrudniające realizację zadań 
monitoringowych.  

(dowód: akta kontroli str. 2325-2326) 

W ramach realizacji WPMŚ na lata 2016–2020, w 2016 r. objęto: 

 monitoringiem diagnostycznym – wszystkie zaplanowane 26 JCWP; 

                                                      
32   W pp-k Żółta Woda – m. Sanice, w ramach monitoringu diagnostycznego, nie oznaczono makrofitów 

i makrozoobentosu, co spowodowane było niewystarczającą ilością gatunków wymaganych do obliczenia 
indeksów lub brakiem organizmów. W pp-k Nysa Łużycka – powyżej m. Żarki Wielkie i Nysa Łużycka – 
powyżej Gubina nie zostały oznaczone makrofity ze względu na brak roślin. 

33  C10-13 – chloroalkany, chlorfenwinfos, chlorpyrifos, trifluralina, DEHP, nonylofenole, oktylofenole, związki 
tributylocyny, difenyloetery bromowane, cyjanki związane. 

34  C10-13 – chloroalkany, chlorfenwinfos, chlorpyrifos, trifluralina, DEHP, nonylofenole, oktylofenole, związki 
tributylocyny, difenyloetery bromowane, cyjanki związane. 

35  W pp-k Dopływ z Mielesznicy w m. Mielesznica, badanym w ramach monitoringu diagnostycznego, nie 
oznaczono fitobentosu. Przyczyną tego było okresowe wyschnięcie cieku. Ponadto w pp-k Dopływ 
z Grzmiącej w m. Grzmiąca ze względu na brak możliwości wykonania badań makrofitów dokonano zmiany 
badanego elementu biologicznego na fitobentos. 

36  Difenyloetery bromowane, C10-13 – chloroalkany, DEHP, związki tributylocyny oraz cyjanki związane. 
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 monitoringiem operacyjnym – wszystkie zaplanowane 52 JCWP;  

 monitoringiem obszarów chronionych – wszystkie zaplanowane 44 JCWP;  

 monitoringiem badawczym – wszystkie pięć JCWP.  

(dowód: akta kontroli str. 2924-2929) 

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 50 JCWP, objętych monitoringiem diagnostycznym w latach 2013–2015, w 14 nie 
zostały wykonane badania ichtiofauny. Badania ichtiofauny zlecał GIOŚ wykonawcy 
zewnętrznemu – Instytutowi Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. GIOŚ planował pobór 
ichtiofauny w poszczególnych latach, a WIOŚ podawał propozycje rzek do badań. 
W badanym okresie, na terenie województwa lubuskiego, monitoring ichtiofauny 
przeprowadzono dla 28 JCWP rzecznych, z czego 21 JCWP zbadano w 2014 r. i siedem 
w 2015 r. Przy czym WIOŚ otrzymał od GIOŚ wyniki badań ichtiofauny z 2012 r. dla dwóch 
JCWP nie objętych monitoringiem operacyjnym (Mierzęcka Struga do wypływu z jez. 
Wielgie oraz Lubniewka), które uwzględnił w wynikach badań monitoringu diagnostycznego. 
W ramach realizacji WPMŚ na lata 2013–2015 nie objęto badaniami wszystkich elementów 
biologicznych w pięciu JCWP. W 2016 r. nie objęto badaniami wszystkich elementów 
biologicznych w jednej JCWP. We wszystkich ww. przypadkach w wyniku weryfikacji 
w terenie nie uwzględniono elementu biologicznego jako miarodajnego do wykonania oceny 
lub wystąpiły trudności w poborze. 

(dowód: akta kontroli str. 2791-2804, 2828-2849, 2895-2896, 2934-2936, 2987-2991) 

Analiza zakresu badań monitoringu dla 16 losowo wybranych pp-k wyznaczonych w ramach 
monitoringu operacyjnego, diagnostycznego i obszarów chronionych wyznaczonych ze 
względu na obszary przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, ustanowionych 
w ustawie o ochronie przyrody, których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie37, wykazała, iż:  

− we wszystkich pp-k38 monitoringu diagnostycznego objętych badaniem szczegółowym 
zakres badanych wskaźników nie był zgodny z zakresem określonym w zał. nr 3 do 
rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2011 r. i w zał. nr 4 do rozporządzenia 
w sprawie monitoringu wód z 2016 r. W roku 2014 w dwóch pp-k39 nie przeprowadzono 
badań 10 wskaźników40. W roku 2016 w dwóch pp-k41 nie przeprowadzono badań trzech 
wskaźników42; 

− częstotliwość badań poszczególnych wskaźników jakości JCWP była zgodna 
z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2011 r. 
i z załącznikiem  nr 4 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2016 r.; 

                                                      
37  Pp-k zlokalizowane na JCWP: Gryżynka - ujście do Odry (m. Szklarka Radnicka) PL02S0401_0616; Krzycki 

Rów - ujście do Odry (most na drodze Nowa Sól - Stany) PL02S0401_0599; Kanał Pomorski - ujście do 
Odry (m. Brody) PL02S0401_1618; Zimny Potok - powyżej ujścia Łączy (m. Dobrzęcin)PL02S0401_0617; 
Nysa Łużycka - powyżej m. Żarki Wielkie PL02S0401_1634; Odra - m. Kostrzyn PL02S0401_0661; Obrzyca 
- ujście do Odry (teren CUW "Sadowa") PL02S0401_0612; Obra - m. Gorzyca PL02S0401_3209; Nysa 
Łużycka - powyżej EW Przysieka PL02S0401_1633; Mierzęcka Struga - m. Łęczyn PL02S0401_1630; 
Bóbr - ujście do Odry (m. Stary Raduszec) PL02S0401_0635; Obra - m. Trzciel PL02S0401_0670; Odra - 
m. Połęcko PL02S0401_0638; Nysa Łużycka - powyżej Gubina (m. Sękowice PL02S0401_0649;  Biela 
- ujście do Odry (m. Osiecznica) PL02S0401_0637; Lubsza - poniżej Lubska (m. Mierków) PL02S040 
1_3065. 

38   Pp-k zlokalizowane na JCWP: Gryżynka - ujście do Odry (m. Szklarka Radnicka) PL02S0401_0616; 
Krzycki Rów - ujście do Odry (most na drodze Nowa Sól - Stany) PL02S0401_0599; Nysa Łużycka - 
powyżej EW Przysieka PL02S0401_1633; Mierzęcka Struga - m. Łęczyn PL02S0401_1630. 

39    Pp-k zlokalizowane na JCWP: Gryżynka - ujście do Odry (m. Szklarka Radnicka) PL02S0401_0616; Krzycki 
Rów - ujście do Odry (most na drodze Nowa Sól - Stany) PL02S0401_0599. 

40  Cyjanki związane, difenyloetery bromowane, chloroalkany, Di(2-etyloheksyl)ftalany (DEHP), związki 
tributylocyny, chlorfenwinfos, chlorpyrifos, nonylofenole, oktylofenole, trifluralina. 

41   Pp-k zlokalizowane na JCWP: Nysa Łużycka - powyżej EW Przysieka PL02S0401_1633; Mierzęcka Struga 
- m. Łęczyn PL02S0401_1630. 

42   Cyjanki związane, difenyloetery bromowane, związki tributylocyny. 
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− zakres i częstotliwość wskaźników objętych badaniem szczegółowym w pp-k43 
monitoringu badawczego były zgodne z listą parametrów w ramach wspólnego 
niemiecko-polskiego monitoringu wód granicznych; 

− w 12 z 16 objętych badaniem szczegółowym pp-k WIOŚ dla łącznie pięciu wskaźników44 

stosowano metodyki inne niż metodyki referencyjne, określone odpowiednio 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2011 r. oraz 
w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2016 r.  LWIOŚ 
wyjaśnił, iż stosowane metodyki były równoważne z metodami referencyjnymi i spełniały 
warunki ww. rozporządzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 2401-2549, 2632-2633, 2649-2684, 2897-2911) 

LWIOŚ nie zlecał zewnętrznym jednostkom organizacyjnym prac na potrzeby realizacji 
zadań monitoringu rzek. 

 (dowód: akta kontroli str. 2570-2579) 

Pracownicy WIOŚ na etapie sporządzania WPMŚ w trybie roboczym kontaktowali się 
z innymi wioś w celu ustalenia realizacji monitoringu granicznych JCWP. Wojewódzki 
Inspektor wyjaśnił, iż „Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
prowadził konsultacje z innymi Inspektoratami dotyczące ustaleń w zakresie planu 
monitoringu wód. Konsultacje prowadzone były w zwyczajowo przyjęty sposób komunikacji 
tzn. mailowo oraz również drogą telefoniczną. Na podstawie przeprowadzonych rozmów nie 
były sporządzane notatki, natomiast ustalenia uwzględniano w opracowywanym 
wojewódzkim Programie Monitoringu Środowiska, który był weryfikowany, a następnie 
zatwierdzany przez GIOŚ. (…) nie prowadzono korespondencji listownej. Korespondencja 
prowadzona była jedynie drogą mailową.”. 

(dowód: akta kontroli str. 2580-2587, 2609-2610) 

W latach 2013–2016 dziewięć JCWP, znajdujących się m.in. na obszarze województwa 
lubuskiego, było objętych monitoringiem przez sąsiedni WIOŚ, tj.:  

− dwie przez WIOŚ w Szczecinie (Odra od Warty do Odry Zachodniej, Myśla od wypływu 
z Jez. Myśliborskiego do ujścia);  

− trzy przez WIOŚ w Poznaniu (Drawa od Mierzęckiej Strugi do ujścia; Obrzański Kanał 
Południowy; Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgińsko);  

− cztery przez WIOŚ we Wrocławiu (Barycz od Orli do Odry, Odra od Wałów Śląskich do 
Kanału Wschodniego, Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy, Czerna Wielka 
od źródła do Ziębiny). 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, iż „Przyporządkowanie WIOŚ do badania jcwp na obszarze 
województwa lubuskiego wiązało się z kontynuacją dotychczasowych badań przez dany 
WIOŚ, lokalizacją reprezentatywnych odcinków jcwp na obszarze danego województwa 
i wyborem korzystnego do badań miejsca pomiarowego. Część jcwp ma swój początek na 
obszarze województwa lubuskiego, natomiast znacząca część znajduje się w innym 
województwie bądź jedynie przyujściowy fragment danej jcwp znajduje się w województwie 
lubuskim.”. 

(dowód: akta kontroli str. 2696-2702) 
 

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

W Inspektoracie, w latach 2013–2016, nie prowadzono badań wskaźników jakości 
jednolitych części wód płynących (rzek) w pełnym zakresie wymaganym przepisami.  

                                                      
43   Nysa Łużycka - powyżej m. Żarki Wielkie, Odra - m. Kostrzyn, Odra - m. Połęcko, Nysa Łużycka - powyżej 

Gubina (m. Sękowice). 
44   Magnez, beryl, substancje rozpuszczone, barwa, krzemionka. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W 2013 r. w pp-k na 14 rzekach nie zostały wykonane oznaczenia 10 wskaźników45, 
a w ośmiu pp-k dodatkowo kolejnego wskaźnika46. W 2014 r. w 12 pp-k na rzekach, 
w których realizowano monitoring diagnostyczny nie zostały wykonane oznaczenia 10 
wskaźników47, a w 2015 r., w 15 pp-k na rzekach, w których realizowano monitoring 
diagnostyczny nie zostały wykonane oznaczenia pięciu wskaźników48. W roku 2016 
w dwóch pp-k49 nie przeprowadzono badań trzech wskaźników50.  

(dowód: akta kontroli str. 2325-2326, 2674-2675) 

Powyższe postępowanie było niezgodne z wymogami zawartymi w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia w sprawie monitoringu wód z 2011 r. i w załączniku nr 4 do rozporządzenia 
w sprawie monitoringu wód z 2016 r. 

LWIOŚ wyjaśnił, iż przyczyną braku wykonania wszystkich wymaganych rozporządzeniem 
oznaczeń było m.in. brak środków finansowych, problemy lokalowe, wzrost ilości zadań 
wykonywanych przez laboratorium i rotacja personelu. W WIOŚ podejmowano działania 
w celu rozwiązania ww. problemu, m.in. wnioskując o dofinansowanie do WFOŚiGW na 
realizację zadań PMŚ i doposażenie laboratorium, występując do Wojewody Lubuskiego 
z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków na zakup aparatury laboratoryjnej. 
Ponadto LWIOŚ podjął działania i pozyskał działkę oraz wnioskował do NFOŚIGW o środki 
m.in. na  budowę, modernizację i doposażenie Laboratorium WIOŚ. Wojewódzki Inspektor 
wyjaśnił także, iż „otrzymane środki nie pozwoliły na jakościowy rozwój prowadzonych 
badań monitoringowych rzek, występują trudności z wdrożeniem niektórych oznaczeń 
w rzekach warunkowo planowanych w programach Państwowego Monitoringu Środowiska 
województwa lubuskiego na lata 2013-2015 oraz 2016-2020”. Dodatkowo wyjaśnił, iż 
„w roku 2016 laboratorium nie oznacza trzech wskaźników: cyjanki związane, związki 
tributylocyny, difenyloetery bromowane. W przypadku oznaczania cyjanków związanych 
konieczny był zakup odpowiedniego wyposażenia. Środki na te cel uzyskano w 2016 roku 
i obecnie laboratorium jest na etapie wdrażania metodyki oznaczania cyjanków związanych. 
Jeśli zaś chodzi o związki tributylocyny, difenyloetery bromowane, to Laboratorium miało 
wiedzę opartą na materiałach naukowych, że uzyskanie wymaganych granic oznaczalności 
tych związków przy obecnym stanie wiedzy jest problematyczne (…). Dodatkowy problem 
stanowi konieczność stosowania (w przypadku oznaczeń związków tributylocyny) 
szczególnych środków ostrożności, z uwagi na użycie odczynnika ulegającego 
samozapłonowi. W warunkach lokalowych, którymi dysponuje obecnie laboratorium 
stosowanie tej metody wiązałoby się z dużym ryzkiem narażenia życia i zdrowia personelu. 
Natomiast szansą na oznaczanie bromowanych difenyloeterów na wymaganym w latach 
2013-2016 poziomie 0,00015 µg/l byłby zakup chromatografu HRGC/HRMS. Nowe 
rozporządzenie z roku 2016 dot. monitoringu wód podwyższa wartość wymaganej granicy 
do 0,047 µg/l. Stwarza to możliwość podjęcia próby wdrożenia oznaczania tej substancji 
przy użyciu posiadanej aparatury oraz spełnieniu warunku zapewnienia odpowiednio 
wyższych środków finansowych.”. 

(dowód: akta kontroli str. 349, 841-1217, 2325-2326, 2674-2675, 2810-2827, 2912-2921) 

Zdaniem NIK, niewykonywanie oznaczeń wyżej wymienionych wskaźników jakości wód 
uniemożliwiało dokonanie przez LWIOŚ rzetelnej klasyfikacji elementów fizykochemicznych 
oraz substancji priorytetowych w monitorowanych JCWP, a w konsekwencji dokonanie 
rzetelnej oceny stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego tych JCWP. 

 

                                                      
45  C10-13 – chloroalkany, chlorfenwinfos, chlorpyrifos, trifluralina, DEHP, nonylofenole, oktylofenole, związki 

tributylocyny, difenyloetery bromowane, cyjanki związane. 
46  Aldehyd mrówkowy. 
47  C10-13 – chloroalkany, chlorfenwinfos, chlorpyrifos, trifluralina, DEHP, nonylofenole, oktylofenole, związki 

tributylocyny, difenyloetery bromowane, cyjanki związane. 
48  Difenyloetery bromowane, C10-13 – chloroalkany, DEHP, związki tributylocyny oraz cyjanki związane. 
49   Pp-k zlokalizowane na JCWP: Nysa Łużycka - powyżej EW Przysieka PL02S0401_1633; Mierzęcka Struga 

- m. Łęczyn PL02S0401_1630. 
50   Cyjanki związane, difenyloetery bromowane, związki tributylocyny. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

4. Dokonywanie ocen stanu wód rzek 

Obowiązujący system dokonywania ocen JCWP nie był, według LWIOŚ, w pełni 
zadawalający. Według wyjaśnień LWIOŚ, wykonywanie ocen jakości wód utrudniały m.in.: 

− brak odniesień do numeru polskiej normy w niektórych metodykach badań określonych 
cyt. „w Rozporządzeniu Ministra Środowiska „w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych””, co powodowało 
konieczność opracowania i zwalidowania w Laboratorium WIOŚ własnej procedury 
badawczej; 

− brak aktualnej polskiej wersji językowej polskich norm przywołanych w powyższym 
rozporządzeniu (było to sprzeczne z art. 5 ustawy o normalizacji, zgodnie z którym 
polskie normy mogą być przywoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu 
w języku polskim) i konieczność posługiwania się normami w języku angielskim; co 
stwarzało ryzyko błędnej ich interpretacji; 

− opóźnienie w wydaniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 
2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych51 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji z 2014 r.), które weszło w życie w listopadzie 
2014 r., co spowodowało wykonywanie ocen jakości wód za lata 2013–2014 na 
podstawie projektu tego rozporządzenia; 

− kilkumiesięczne opóźnienia w przekazywaniu do WIOŚ wyników badań, 
przeprowadzonych przez wykonawców zewnętrznych (np. ichtiofauny), co powodowało 
konieczność ponownej weryfikacji wykonanych ocen oraz przeprowadzania oceny 
eksperckiej; 

− rozszerzanie przez GIOŚ, w stosunku do wymagań rozporządzenia, wartości 
granicznych dla substancji szczególnie szkodliwych (specyficzne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne) o wartości dopuszczalne dla klasy I i II (załącznik 18 do 
Wytycznych GIOŚ – poziomy dopuszczalne i poziomy odniesienia dla klasy I stanu 
ekologicznego i potencjału ekologicznego wybrane specyficzne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne); 

− mało precyzyjne wytyczne GIOŚ dotyczące klasyfikacji elementów 
hydromorfologicznych (metodyka HIR, na podstawie której od 2016 r. wojewódzcy 
inspektorzy ochrony środowiska dokonują oceny tych elementów nadal nie została 
zatwierdzona). Przy ocenie za lata 2013–2015 kierowano się uproszczoną zasadą, 
nadając JCWP klasę I w zakresie tych elementów, jeśli nie została ona wyznaczona jako 
sztuczna lub silnie zmieniona (na podstawie przeglądu warunków 
hydromorfologicznych), a klasę II, jeśli JCWP została wyznaczona jako sztuczna lub 
silnie zmieniona; 

− brak ostatecznie wdrożonego systemu bazodanowego, który umożliwiałby wpisywanie 
wyników i ocen JCWP oraz zautomatyzowanie weryfikacji wyników i dokonywania ocen. 

W WIOŚ nie dokonywano ocen niemonitorowanych JCWP. LWIOŚ wyjaśnił, że: „(…) nie 
dokonywał oceny niemonitorowanych jcwp, gdyż taką ocenę na zlecenie GIOŚ 
przeprowadził w latach 2010-2012 wykonawca zewnętrzny, którym był Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Katowicach. W kolejnych 
latach GIOŚ od WIOŚ nie wymagał przeprowadzenia takiej oceny.”. 

(dowód: kata kontroli str. 2748-2766, 2785-2804, 2810-2827, 2987-2991) 

W wyniku prowadzonych badań, w latach 2013−2015, dokonano klasyfikacji elementów 
biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych 108 JCWP rzecznych z terenu 

                                                      
51  Dz. U. z 2014 r. poz. 1482. 

Opis stanu 
faktycznego 
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województwa lubuskiego, z tego 106 JCWP monitorowanych przez WIOŚ w całym okresie 
2013−2015, jednej JCWP monitorowanej od 2014 r. i jednej monitorowanej od 2015 r., która 
w okresie wcześniejszym monitorowana była przez WIOŚ we Wrocławiu, przy czym: 

a) w ocenie za lata 2010−2015 klasyfikacji elementów biologicznych 27 JCWP dokonano 
w oparciu o ocenę ekspercką. LWIOŚ wyjaśnił, że osąd ekspercki stosowano 
„W przypadku, gdy analizowane były badania więcej niż jednego elementu 
biologicznego, w tym w oparciu o dane dziedziczone, a ich wyniki charakteryzowały się 
znaczną rozbieżnością (…)”; 

b) w przypadku 12 JCWP, tj. 11%, nie dokonano pełnej klasyfikacji elementów 
biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych, mianowicie: 

 w 2013 r. nie dokonano klasyfikacji trzech JCWP pod względem elementów 
biologicznych, czterech pod względem elementów fizykochemicznych i czterech pod 
względem elementów hydromorfologicznych; 

 w 2014 r. nie dokonano klasyfikacji siedmiu JCWP pod względem elementów 
biologicznych, dziewięciu pod względem elementów fizykochemicznych i dziewięciu 
pod względem elementów hydromorfologicznych; 

 w 2015 r. nie dokonano klasyfikacji jednej JCWP pod względem elementów 
biologicznych, dwóch pod względem elementów fizykochemicznych i dwóch pod 
względem elementów hydromorfologicznych. 

LWIOŚ wyjaśnił, że pełnej klasyfikacji elementów biologicznych, hydromorfologicznych 
i fizykochemicznych JCWP nie dokonano w przypadkach 12 JCWP, z których: jednej 
JCWP nie badano w 2012 r. z powodu wysokiego stanu wód i jednej w 2015 r. 
z powodu niskiego stanu wód; nie monitorowano trzech JCWP w 2013 r., dwóch 
w 2014 r. i dwóch w 2015 r. przy jednoczesnym braku możliwości dziedziczenia 
wyników z wcześniejszych badań; jedna JCWP w 2013 r. i 2015 r. była monitorowana 
przez WIOŚ we Wrocławiu. 

c) w przypadku 80 JCWP zastosowano dziedziczenie wyników badań z lat 
poprzedzających okres 2013−2015, w tym: w 80 JCWP w odniesieniu do elementów 
biologicznych, w 52 JCWP w odniesieniu do elementów hydromorfologicznych, w 65 
JCWP w odniesieniu do elementów fizyko-chemicznych, w 37 JCWP w odniesieniu do 
substancji szczególnie szkodliwych (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 
i niesyntetyczne) oraz w 38 JCWP w odniesieniu do wskaźników charakteryzujących 
występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

LWIOŚ wyjaśnił, że: „Dziedziczenia wymienionych powyżej elementów dokonywano na 
podstawie zapisów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(Dz. U. 2014, poz. 1482) oraz wytycznych GIOŚ. Wytyczne te opisują m.in. procedurę 
dziedziczenia oceny, przez którą rozumie się przeniesienie wyników oceny elementów 
biologicznych (z dokładnością do pojedynczego elementu), fizykochemicznych, 
hydromorfologicznych oraz chemicznych na kolejny rok w przypadku, gdy dana jcwp nie 
była objęta monitoringiem, przy czym wyniki badań wód uzyskane w ramach monitoringu 
diagnostycznego zachowują swoją ważność przez 6 lat, a w ramach monitoringu 
operacyjnego przez 3 lata.”. 

d) z powodu późnego otrzymania od GIOŚ wyników badań ichtiofauny, w 2013, 2015 
i 2016 r. dokonywano korekty klasyfikacji JCWP rzecznych. I tak: 

 w 2013 r. GIOŚ przekazał LWIOŚ wyniki badań ichtiofauny 19 JCWP, 
przeprowadzonych przez IRŚ w Olsztynie w latach 2011 i 2012, skutkiem czego 
w WIOŚ dokonano reklasyfikacji 13 JCWP. W przypadku sześciu JCWP nie 
uwzględniono otrzymanych wyników badań z powodu niepewnej oceny otrzymanego 
wskaźnika (zbyt mała ilość lub całkowity brak ryb do ustalenia oceny), z powodu 
nieprowadzenia w danym roku badań biologicznych i fizyko-chemicznych lub 
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odrzucenia wskutek tzw. oceny eksperckiej wyniku, który znacząco odbiegał od innych 
elementów biologicznych; 

 w 2015 r. otrzymano wyniki badań ichtiofauny dla 21 JCWP badanych w 2014 r., 
z których uwzględniono wyniki dla 10 JCWP. Dla pozostałych 11 JCWP wyników 
badań ichtiofauny nie uwzględniono w procesie oceny, kierując się tą samą procedurą 
wykluczenia wyników jak w roku 2013; 

 w 2016 r. otrzymano wyniki badań ichtiofauny dla siedmiu JCWP badanych w 2015 r., 
które w przypadku czterech JCWP zostały wykorzystane do ustalenia oceny stanu 
ekologicznego, a w przypadku trzech JCWP wyniki badań ichtiofauny nie zostały 
uwzględnione. Procedura wykluczenia wyników opierała się na tych samych 
założeniach co w 2013 r. i 2015 r. 

Wyniki badań elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych wód 
rzecznych województwa lubuskiego w WIOŚ opracowano terminowo i przekazano 
Głównemu Inspektorowi Środowiska w dniu 31 marca 2014 r. za 2013 r., w dniu 31 marca 
2015 r. za 2014 r. i w dniu 31 marca 2016 r. za 2015 r.  

W wyniku klasyfikacji elementów biologicznych JCWP: 

 w 2013 r. 13 zaliczono do klasy I, 53 do klasy II, 32 do klasy III i siedem do klasy IV; 

 w 2014 r. 13 zaliczono do klasy I, 47 do klasy II, 30 do klasy III, 10 do klasy IV i jedną 
do klasy V; 

 w 2015 r. dziewięć zaliczono do klasy I, 53 do klasy II, 33 do klasy III, dziewięć do 
klasy IV i trzy do klasy V. 

W wyniku klasyfikacji elementów fizykochemicznych JCWP: 

 w 2013 r. siedem zaliczono do klasy I, 56 do klasy II, 48 sklasyfikowano jako PSD52; 

 w 2014 r. pięć zaliczono do klasy I, 50 do klasy II, 44 sklasyfikowano jako PSD; 

 w 2015 r. trzy zaliczono do klasy I, 55 do klasy II, 48 sklasyfikowano jako PSD. 

W wyniku klasyfikacji elementów hydromorfologicznych monitorowanych JCWP: 

 w 2013 r. 98 zaliczono do klasy I, sześć do klasy II; 

 w 2014 r. 94 zaliczono do klasy I, pięć do klasy II;  

 w 2015 r. 100 zaliczono do klasy I, sześć do klasy II. 

(dowód: akta kontroli str. 2828-2849, 2895-2896, 2987-2991)  

Analiza wyników badań sześciu losowo wybranych JCWP53 rzecznych, po dwie dla każdego 

roku okresu 2013−2015, oraz klas ich elementów biologicznych, hydromorfologicznych, 
fizykochemicznych wykazała zgodność klasyfikacji dokonanej w WIOŚ z wymaganiami 
rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych54 

(dalej: rozporządzenia w sprawie klasyfikacji), a także z wytycznymi GIOŚ. GIOŚ określił 
w wytycznych m.in. graniczne wartości substancji szczególnie szkodliwych – specyficzne 
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, dla wód klasy I i II, które w ww. 

                                                      
52  Poniżej stanu dobrego 
53  Do analizy wybrano: dla 2013 r. – Strumień od Raczy do Odry (PLRW60001917349, JCWP naturalna, typ 

abiotyczny 19 i Miałą od Dopływu z Pęckowa do ujścia (PLRW600020188929, JCWP silnie zmieniona, typ 
abiotyczny 20; dla 2014 r. – Gryżynkę (PLRW60001715929, JCWP naturalna, typ abiotyczny 17 i Kłodawkę 
(PLRW60001718929, JCWP silnie zmieniona, typ abiotyczny 17; dla 2015 r. – Czerną Wielką od Ziębiny do 
Bobru (PLRW60002016899, JCWP naturalna, typ abiotyczny 20 i Kanał Luboński (PLRW6000017569, 
JCWP sztuczna, typ abiotyczny 26.  

54  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. przez Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1187). 
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rozporządzeniach zostały określone jako łączne dla obu klas. Ponadto stwierdzono brak 
wyników badań niektórych wskaźników jakości wód, mianowicie:  

a) w 2013 r.  

 w wynikach monitoringu JCWP Strumień od Raczy do Odry (PLRW60001917349) nie 
podano wartości wskaźnika: molibden, tal, antymon, beryl, chlorfenwinfos, 
chloropiryfos, nonylofenol, oktylofenol, trifluralina; 

 w wynikach monitoringu JCWP Miała od dopływu z Pęckowa do ujścia 
(PLRW600020188929) nie podano wartości wskaźnika: aldehyd mrówkowy, molibden, 
tal, beryl, chlorfenwinfos, chloropiryfos, nonylofenol, oktylofenol, trifluralina oraz 
wyników badań ichtiofauny, 

b) w 2014 r.  

 w wynikach monitoringu JCWP Gryżynka (PLRW60001715929) nie podano wartości 
wskaźnika: antymon, chlorfenwinfos, chloropiryfos; 

 w wynikach monitoringu JCWP Kłodawka (PLRW60001718929) nie podano wyników 
badań wskaźnika: makrofity, ChZT-Cr, chlorfenwinfos, chloropiryfos; 

c) w 2015 r.  

 w wynikach monitoringu JCWP Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru (PLRW2016899) 
nie podano wartości zawiesiny ogólnej; 

 w wynikach monitoringu JCWP Kanał Luboński (PLRW6000017569) nie podano 
wyników badań ichtiofauny; 

d) we wszystkich analizowanych sześciu JCWP w całym badanym okresie nie oznaczono 
wskaźników: cyjanki związane, bromowany difenyloeter, chloroalkany, ftalan, związki 
tributylocyny. 

LWIOŚ wyjaśnił m.in., że przyczynami braku powyższych wyników badań były: 

 w 2013 r., w przypadku wskaźników:  

 „molibden, tal, antymon, beryl – (…) granice oznaczeń tych związków w procedurze 
analitycznej stosowanej wówczas przez Laboratorium WIOŚ przekraczały 100% normy 
ustalonej dla tych substancji w stosownym rozporządzeniu klasyfikacyjnym (Załącznik 
nr 6. Dz. U. Nr 257, poz. 1545), 

 chlorfenwinfos, chloropiryfos, nonylofenole, oktylofenole, trifluralina - brak wdrożonych 
metodyk przez Laboratorium WIOŚ do badania tych substancji w roku 2013, (…); 

 ichtiofauna - zgodnie z PMŚ na lata 2013-2015 badania i ocena ichtiofauny (…) na 
zlecenie GIOŚ prowadził Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie; 

 aldehyd mrówkowy, chlorfenwinfos, chloropiryfos, nonylofenole, oktylofenole, 
trifluralina - brak wdrożonych metodyk, powody niewdrożenia zostały podane we 
wcześniejszych wyjaśnieniach, (…) 

 molibden, tal i beryl – badania były wykonywane jednak granica oznaczalności była 
zbyt wysoka i nie umożliwiała dokonania oceny.”; 

w 2014 r., w przypadku wskaźników:  

 „makrofity – w roku badań przeprowadzono na cieku prace melioracyjne (bagrowanie), 
w związku, z czym nie można było pobrać i oznaczyć tego wskaźnika biologicznego, 

 ChZT-Cr – wskaźnik był zaplanowany do badań i badany (6 razy w roku), jednak ze 
względu na nieosiągnięcie przez laboratorium (pracownia w Gorzowie Wlkp.) 
wymaganej granicy oznaczalności (<40 mg O2/l), wskaźnik nie mógł być ujęty 
w ocenie (…); 

 chlorfenwinfos, chloropiryfos - brak wdrożonych metodyk; 

 antymon – wymieniona substancja była badana przez Laboratorium WIOŚ w Zielonej 
Górze, jednak nie została uwzględniona w ocenie z uwagi na to, iż granica oznaczeń 
tego związku w procedurze analitycznej stosowanej wówczas przez Laboratorium 
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WIOŚ przekraczały 100% normy ustalonej dla tych substancji w stosownym 
rozporządzeniu klasyfikacyjnym (…); 

 chlorfenwinfos, chloropiryfos - brak wdrożonych metodyk przez Laboratorium WIOŚ do 
badania tych substancji w roku 2014.”; 

w 2015 r., w przypadku wskaźników:  

 „zawiesina ogólna – badania tego parametru zostały wykonane przez Laboratorium 
WIOŚ w Zielonej Górze, jednakże w procesie (…) wartość średnioroczna tego 
parametru została wprowadzona w złym miejscu (błąd przy wprowadzaniu danych). 
Tabela związana z wykonaną w roku 2016 oceną stanu jcwp rzecznych została 
skorygowana o brakującą wartość zawiesiny ogólnej; 

 diuron, rok wykonania oznaczeń diuronu to 2015, który również z powodu 
niedopatrzenia nie został wprowadzony – obecnie zostało to uzupełnione; 

 ichtiofauna - zgodnie z PMŚ na lata 2013-2015 badania (…) ichtiofauny wraz z oceną 
na zlecenie GIOŚ prowadził Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, (…).”. 

Ponadto LWIOŚ wyjaśnił, że przyczyną niezbadania wskaźników: cyjanki związane, 
bromowany difenyloeter, chloroalkany, ftalan, związki tributylocyny, na sześciu JCWP, 
analizowanych w toku kontroli, był brak wdrożonych metodyk. 

 (dowód: akta kontroli str. 2810-2827, 2887-2888) 

W latach 2013−2015, wyniki badań monitoringowych 108 JCWP, wykazały pogorszenie 
klasy elementów biologicznych 28 JCWP i klasy elementów fizykochemicznych 17 JCWP. 
Klasy elementów hydrobiologicznych badanych JCWP nie uległy zmianom. W WIOŚ nie 
posiadano informacji czy pogorszenie klasy elementów biologicznych lub 
fizykochemicznych JCWP miało charakter trwały czy czasowy. 

LWIOŚ wyjaśnił, że: „WIOŚ nie jest w stanie wyznaczyć przyczyn pogorszenia stanu 
poszczególnych jcwp wpływających na obniżenie oceny ze względu na to, że wymagałoby 
to przeprowadzenie dodatkowych badań w zakresie każdego parametru ulegającego 
pogorszeniu. (…) Dogłębny przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych nosi nazwę analizy presji i oddziaływań. Jego 
przedmiotem jest wskazanie wpływu presji antropogenicznej na zasoby wodne 
i wykonywany jest na potrzeby planów gospodarowania wodami, gdzie poszczególne presje 
identyfikowane są dla wszystkich jednolitych części wód.”. 

W badanym okresie, wyniki badań i dokonanej klasyfikacji 108 JCWP wykazały poprawę 
klasy elementów biologicznych 18 JCWP, klasy elementów fizykochemicznych ośmiu JCWP 
oraz klasy elementów hydrobiologicznych jednej JCWP.  

(dowód: akta kontroli str. 2987-2991) 

Klasyfikacji stanu ekologicznego badanych JCWP Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska dokonał terminowo, a jej wyniki przekazał Głównemu Inspektorowi Środowiska 
w dniach: 30 czerwca 2014 r. za 2013 r., 30 czerwca 2015 r. za 2014 r. i 1 lipca 2016 r. za 
2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2839-2847) 

Klasyfikację stanu ekologicznego prowadzono dla wszystkich 59 JCWP naturalnych, 
spośród ogółu 108 JCWP ocenianych w latach 2013−2015, przy czym w przypadku 6 JCWP 
nie dokonano corocznej klasyfikacji, tj. trzech JCWP nie sklasyfikowano w 2013 r., pięciu – 
w 2014 r. i dwóch w 2015 r. 

LWIOŚ wyjaśnił, że brak pełnej klasyfikacji stanu ekologicznego badanych JCWP 
spowodowany był niewykonywaniem monitoringu jednej JCWP w 2013 r., sześciu JCWP 
w 2014 r. i dwóch JCWP w latach 2013−2015.  

W wyniku klasyfikacji stanu ekologicznego JCWP naturalnych: 

 w 2013 r. stan ekologiczny 23 określono jako dobry, 31 – jako umiarkowany, dwóch − 
jako słaby; 
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 w 2014 r. stan ekologiczny 19 określono jako dobry, 31 – jako umiarkowany, trzech  − 
jako słaby i jednej − jako zły; 

 w 2015 r. stan ekologiczny 21 określono jako dobry, 32 – jako umiarkowany, dwóch − 
jako słaby i dwóch − jako zły. 

Stan ekologiczny 35 spośród 59 naturalnych badanych JCWP oceniono poniżej dobrego 
z powodu niskiej klasy elementów biologicznych 12 JCWP (fitobentos, makrobezkręgowce 
bentosowe, makrofity), niskiej klasy elementów fizyko-chemicznych 14 JCWP (ogólny 
węgiel organiczny, ChZT-Cr, fosforany, azot Kjeldahla), a w przypadku ośmiu JCWP – 
z powodu niskiej klasy elementów biologicznych i fizyko-chemicznych. W przypadku jednej 
JCWP przyczyną nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego była niska klasa jednego 
z elementów fizykochemicznych (ogólny węgiel organiczny) i jednego z biologicznych 
(ichtiofauna).  

 (dowód: akta kontroli str. 2748-2766, 2785-2804, 2987-2991) 

Analiza klasyfikacji stanu ekologicznego trzech naturalnych JCWP55 wykazała, iż dokonano 
jej zgodnie z wymaganiami rozporządzeń w sprawie klasyfikacji. Wobec 
nieprzeprowadzenia badań niektórych wskaźników jakości omawianych JCWP, klasyfikacji 
ich stanu ekologicznego dokonano z obniżeniem współczynnika ufności, zgodnie 
z wytycznymi GIOŚ.  

(dowód: akta kontroli str. 2810-2827, 2912-2918) 

Klasyfikacji potencjału ekologicznego badanych JCWP w WIOŚ dokonano terminowo, a jej 
wyniki przekazano Głównemu Inspektorowi Środowiska w dniach: 30 czerwca 2014 r. za 
2013 r., 30 czerwca 2015 r. za 2014 r. i 1 lipca 2016 r. za 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2828-2847) 

W latach 2013−2015, w wyniku badań 59 JCWP naturalnych, stwierdzono pogorszenie 
stanu ekologicznego 10 JCWP. W wioś nie posiadano informacji czy przypadki pogorszenia 
stanu ekologicznego JCWP miały charakter trwały czy czasowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 2987-2991) 

W badanym okresie poprawę stanu ekologicznego stwierdzono w siedmiu JCWP 
naturalnych spośród 59 badanych. 

(dowód: akta kontroli str. 2987-2991)  

Klasyfikacją potencjału ekologicznego objęto wszystkie 49 JCWP sztucznych lub silnie 
zmienionych, spośród ogółu 108 JCWP ocenianych w latach 2013−2015, przy czym 
w przypadku 5 JCWP nie dokonano pełnej klasyfikacji potencjału ekologicznego, tj. dwóch 
JCWP nie sklasyfikowano w 2013 r., a czterech – w 2014 r. 

LWIOŚ wyjaśnił, że brak pełnej klasyfikacji potencjału ekologicznego ww. JCWP 
spowodowany był: utrzymującym się wysokim poziomem wód uniemożliwiającym 
oznaczenie makrofitów w jednej JCWP, nieprowadzeniem monitoringu trzech JCWP 
w 2014 r. i dwóch JCWP w latach 2013−2015, prowadzeniem w latach 2013−2014 
monitoringu jednej JCWP przez WIOŚ we Wrocławiu. 

(dowód: akta kontroli str. 2748-2766) 

W wyniku klasyfikacji potencjału ekologicznego JCWP sztucznych i silnie zmienionych: 

 w 2013 r. potencjał ekologiczny 22 oceniono jako dobry i powyżej dobrego, 20– jako 
umiarkowany, pięciu − jako słaby; 

 w 2014 r. potencjał ekologiczny 18 oceniono jako dobry i powyżej dobrego, 20 – jako 
umiarkowany, siedmiu − jako słaby; 

 w 2015 r. potencjał ekologiczny 20 oceniono jako dobry i powyżej dobrego, 21 – jako 
umiarkowany, siedmiu − jako słaby oraz jednej – jako zły. 

 (dowód: akta kontroli str. 2748-2749, 2785-2804, 2987-2991) 

                                                      
55  Czerna Wielka, Gryżynka i Strumień. 
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Analiza klasyfikacji potencjału ekologicznego trzech sztucznych lub silnie zmienionych 
JCWP56 wykazała, iż dokonano jej zgodnie z wymaganiami rozporządzeń w sprawie 
klasyfikacji. Wobec nieprzeprowadzenia badań niektórych wskaźników, klasyfikacji 
potencjału ekologicznego JCWP dokonano z obniżeniem współczynnika ufności, zgodnie 
z wytycznymi GIOŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 2810-2827, 2912-2921) 

W latach 2013−2015 stwierdzono pogorszenie potencjału 11 JCWP sztucznych lub silnie 
zmienionych, spośród 49 JCWP badanych. Nie posiadano informacji czy przypadki 
pogorszenia stanu ekologicznego JCWP miały charakter trwały czy czasowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 2703-2715, 2987-2991) 

W badanym okresie poprawę potencjału ekologicznego stwierdzono w dziewięciu JCWP 
sztucznych lub silnie zmienionych, spośród 49 badanych. 

(dowód: akta kontroli str. 2987-2991) 

Klasyfikacji stanu chemicznego dokonywano w WIOŚ terminowo, a jej wyniki przekazano 
Głównemu Inspektorowi Środowiska w dniach: 30 czerwca 2014 r. za 2013 r., 30 czerwca 
2015 r. za 2014 r. i 1 lipca 2016 r. za 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2828-2847) 

Spośród 108 JCWP ocenianych przez WIOŚ w Zielonej Górze, w latach 2013−2015, 
klasyfikacji stanu chemicznego poddano 29 JCWP w 2013 r., 39 w 2014 r. i 49 w 2015 r. 

Według wyjaśnień LWIOŚ klasyfikacji stanu chemicznego nie dokonano,:  

 dla 79 JCWP w 2013 r., 42 JCWP w 2014 r. i 4 JCWP w 2015 r. objętych monitoringiem 
operacyjnym, w których nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń podczas monitoringu diagnostycznego w poprzednim cyklu 
badań monitoringowych; 

 dla sześciu JCWP 2014 r., których nie objęto żadnym monitoringiem; 

 dla jednej JCWP w 2013 r. i 2014 r., której jakość monitorował WIOŚ we Wrocławiu.  

W wyniku klasyfikacji stanu chemicznego JCWP: 

 w 2013 r. stan chemiczny siedmiu oceniono jako dobry, a 22 – jako PSD; 

 w 2014 r. stan chemiczny 18 oceniono jako dobry, a 21– jako PSD; 

 w 2015 r. stan chemiczny 34 oceniono jako dobry, a 17 – jako PSD.  

(dowód: akta kontroli str. 2748-2766, 2987-2991) 

Analiza klasyfikacji stanu chemicznego trzech JCWP57wykazała, iż dokonano jej zgodnie 
z wymaganiami rozporządzeń w sprawie klasyfikacji. W przypadku braku wyników badań 
niektórych wskaźników, klasyfikacji stanu chemicznego JCWP dokonano z obniżeniem 
współczynnika ufności, zgodnie z wytycznymi GIOŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 2810-2927, 2912-2921)  

W latach 2013−2015 nie stwierdzono pogorszenia stanu chemicznego żadnej z JCWP 
badanych. Poprawę stanu chemicznego stwierdzono w 16 JCWP. 

 (dowód: akta kontroli str. 2987-2991)  

Coroczne oceny stanu JCWP monitorowanych w latach 2013−2014 LWIOŚ dokonywał 
terminowo i wyniki ocen przekazał do GIOŚ w dniach: 30 czerwca 2014 r. za 2013 r., 
30 czerwca 2015 r. za 2014 r. i 1 lipca 2016 r. za 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2828-2847) 

                                                      
56  Kanał Luboński, Kłodawka i Miała. 
57  Czerna Wielka, Gryżynka i Strumień. 
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W oparciu o wyniki ocen jakości 108 JCWP, w WIOŚ w Zielonej Górze w poszczególnych 
latach badanego okresu oceniono stan: 74 JCWP w 2013 r., 73 JCWP w 2014 r. i 80 JCWP 
w 2015 r. 

LWIOŚ wyjaśnił, że brak oceny stanu niektórych JCWP spowodowany był: 

 dla 24 JCWP w 2013 r., 22 JCWP w 2014 r. i 16 JCWP w 2015 r. − brakiem oceny stanu 
chemicznego, co zgodnie z rozporządzeniami w sprawie klasyfikacji, uniemożliwiło 
dokonanie oceny ich stanu; 

 dla trzech JCWP w 2013 r., ośmiu JCWP w 2014 r. i dwóch JCWP w 2015 r. – 
nieprowadzeniem monitoringu tych wód w danym roku i brakiem wyników 
wcześniejszych badań kwalifikujących się do dziedziczenia; 

 dla jednej JCWP monitorowanej przez WIOŚ we Wrocławiu. 

Oceny stanu badanych JCWP wykazały: 

 w 2013 r. – dwie o stanie dobrym i 72 o stanie złym; 

 w 2014 r. − dwie o stanie dobrym i 71 o stanie złym; 

 w 2015 r. − dziewięć o stanie dobrym i 71 o stanie złym. 

(dowód: akta kontroli str. 2748-2766, 2987-2991)  

Analiza klasyfikacji stanu trzech JCWP58 wykazała, iż dokonano jej zgodnie z wymaganiami 
rozporządzeń w sprawie klasyfikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 2810- 2827, 2912-2921) 

Wśród 108 JCWP badanych w latach 2013−2015, pogorszenie stanu stwierdzono w 14 
JCWP. W WIOŚ nie posiadano informacji czy przypadki pogorszenia stanu ekologicznego 
JCWP miały charakter trwały czy czasowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 2987-2991) 

Poprawę stanu stwierdzono w 18 JCWP, spośród 108 objętych monitoringiem jakości. 

(dowód: akta kontroli str. 2987-2991)  

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

 chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia, o których mowa w art. 49b ust. 3 ustawy – Prawo 
wodne – corocznie oceniono jedną JCWP, która nie spełniała takich 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 – oceniono 74 JCWP, z których 31 
spełniało takie wymagania; 

 chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na obszary przeznaczone do ochrony 
siedlisk i gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, których utrzymanie 
lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – oceniono 47 JCWP, 
z których sześć spełniało takie wymagania. 

(dowód: akta kontroli str. 2992-2996) 

Na terenie województwa lubuskiego w 2013 r. wskazano 25 JCWP wrażliwych na 
eutrofizację spowodowaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 
i będących odbiornikami zanieczyszczeń z takich źródeł, z czego 12 JCWP oceniono jako 
spełniające wymagania stawiane obszarom wrażliwym na zanieczyszczenia jw. oraz 13 
JCWP jako niespełniające wymagań. 

                                                      
58  Czerna Wielka, Gryżynka i Strumień. 
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W 2014 r. wskazano 28 JCWP wrażliwych na eutrofizację spowodowaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych i będących odbiornikami 
zanieczyszczeń z takich źródeł, z czego 9 JCWP oceniono jako spełniające wymagania 
stawiane takim obszarom oraz 19 niespełniających wymagań. 

W 2015 r. wskazano 21 JCWP wrażliwych na eutrofizację spowodowaną 
zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych, z czego 10 JCWP oceniono jako spełniające 
wymagania i 11 JCWP jako niespełniające wymagań. 

Stopień eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych został oceniony w WIOŚ za okres 
2012−2015. W wyniku oceny, występowanie eutrofizacji stwierdzono w 44 JCWP.  

 (dowód: akta kontroli str. 2992-2996) 

LWIOŚ wyjaśnił, że „przy dokonywaniu oceny stopnia eutrofizacji wód rzecznych stosowano 
wyłącznie metodykę opracowaną przez GIOŚ (brak wytycznych KE).”. 

(dowód: akta kontroli str. 2785-2804) 

W porównaniu z okresem poprzedzającym powyższą ocenę, w 15 JCWP (siedmiu JCWP 
naturalnych, sześciu JCWP silnie zmienionych i dwóch JCWP sztucznych) stwierdzono 
występowanie eutrofizacji, której nie odnotowano w okresie poprzedzającym lata 
2012−2015. 

Występowanie eutrofizacji JCWP stwierdzano na podstawie: badań fitoplanktonu, 
fitobentosu lub makrofitów ocenionych jako „poniżej stanu dobrego” lub „poniżej potencjału 
dobrego”; stężeń średniorocznych fosforanów ocenionych jako „poniżej stanu dobrego”; 
stężeń OWO ocenionych jako poniżej potencjału dobrego.  

 (dowód: akta kontroli str. 2992-2996) 

Zmniejszenie eutrofizacji stwierdzono w przypadku 13 JCWP (sześciu JCWP naturalnych 
i siedmiu JCWP silnie zmienionych). 

(dowód: akta kontroli str. 2992-2996)  

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

W WIOŚ nie dokonywano, w badanym okresie, w przypadku czterech analizowanych 
JCWP59, klasyfikacji wszystkich wskaźników jakości wód powierzchniowych, których 
badanie było wymagane przepisami. W wyniku badań przeprowadzonych w 2013 r. nie 
klasyfikowano czterech wskaźników jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego60, określonych w załączniku Nr 6 do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych. Z kolei w wyniku badań przeprowadzonych w 2014 r. nie klasyfikowano 
jednego wskaźnika jakości wód z grupy wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe 
i zanieczyszczenia organiczne61, określonych w załączniku Nr 1 i 5 do rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji z 2014 r. oraz jednego z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego62, określonych w załączniku Nr 6 do tego rozporządzenia.  

LWIOŚ wyjaśnił, że: „granice oznaczeń tych związków w procedurze analitycznej 
stosowanej wówczas przez Laboratorium WIOŚ przekraczały 100% normy ustalonej dla 
tych substancji w stosownym rozporządzeniu klasyfikacyjnym (…).”. 

(dowód: akta kontroli str. 2810-2827, 2912-2921) 

                                                      
59  Strumień od Raczy do Odry (PLRW60001917349; Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia 

(PLRW600020188929); Gryżynka (PLRW60001715929); Kłodawka (PLRW60001718929). 
60    Molibden, tal, antymon, beryl. 
61    ChZT-Cr. 
62  Antymon. 
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W ocenie NIK, nieprzygotowanie Laboratorium WIOŚ do oznaczania z wymaganą 
dokładnością powyższych wskaźników jakości wód uniemożliwiało rzetelne dokonanie 
oceny stanu i potencjału ekologicznego JCWP monitorowanych w 2013 r. i 2014 r. 

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

5. Finansowanie zadań związanych z monitoringiem jakości wód 
rzek 

Na realizację zadań PMŚ w latach 2013–2016 (do dnia zakończenia kontroli) w WIOŚ 
wydatkowano łącznie 14.661,2 tys. zł63, z czego: 1.353,0 tys. zł64 (9,2%) stanowiły środki 
otrzymane z WFOŚiGW w Zielonej Górze; 13.108,2 tys. zł (89,4%) stanowiły środki własne 
WIOŚ; 200,0 tys. zł65 (1,4%) stanowiły środki NFOŚiGW. 

(dowód: akta kontroli str. 1218, 841-2018) 

W WIOŚ wydatki na realizację zadań związanych z monitoringiem jakości wód rzek 
w kontrolowanym okresie ewidencjonowane były w budżecie zadaniowym w działaniu 
monitoring w ramach PMŚ, w ramach wydatków związanych z wykonywaniem przez 
Inspektorat wszystkich realizowanych celów monitoringowych tj. monitoringu jezior, 
powietrza, hałasu komunikacyjnego i poziomów pól elektromagnetycznych. W Inspektoracie 
nie prowadzono ewidencji wydatków ponoszonych (w działaniu monitoring w ramach PMŚ) 
w podziale na poszczególne monitorowane komponenty środowiska. Z uwagi na specyfikę 
pracy laboratorium przy wykonywaniu badań różnych komponentów środowiska, a także 
uwzględniając fakt, że w budżecie zadaniowym WIOŚ istnieje podział tylko na dwa zadania: 
monitoring i kontrole – w podziale na komponenty nie szacowano również kosztów. 

 (dowód: akta kontroli str. 841-1217, 3268-3297) 

Pozyskane przez LWIOŚ w poszczególnych latach badanego okresu środki finansowe nie 
były wystarczające dla pełnej realizacji zadań monitoringu rzek. W Inspektoracie 
oszacowano wysokość środków brakujących do zapewnienie właściwych warunków, w tym 
lokalowych, realizacji zadań monitoringu rzek w poszczególnych latach na: 

 4.741,0 tys. zł w 2013 r. – co skutkowało m.in. brakiem badań: aldehydu 
mrówkowego66, cyjanków związanych, bromowanych difenyloeterów, chloroalkanów, 
DEHP, związków tributylocyny, chlorfenwinfosu, chlorpyrifosu, nonylofenoli, 
oktylofenoli, trifluraliny oraz nieosiągnięciem wymaganej granicy oznaczalności dla 
dziewięciu wskaźników67  – w 37% z zaplanowanych do badań pp-k;  

 20.749,0 tys. zł w 2014 r. – co skutkowało m.in. brakiem badań: cyjanków związanych, 
bromowanych difenyloeterów, chloroalkanów, DEHP, związków tributylocyny, 
chlorfenwinfosu, chlorpyrifosu, nonylofenoli, oktylofenoli, trifluraliny oraz 
nieosiągnięciem wymaganej granicy oznaczalności dla sześciu wskaźników68 – w 29% 
z zaplanowanych do badań pp-k. 

 21.930,0 tys. zł w 2015 r. – co skutkowało m.in. brakiem badań: cyjanków związanych, 
bromowanych difenyloeterów, chloroalkanów, DEHP, związków tributylocyny oraz 

                                                      
63  W 2013 r. wydatkowano łącznie 3.572,7 tys. zł (środki WFOŚiGW stanowiły 217,5 tys. zł - 6,1%, a środki 

własne WIOŚ 3.355,2 tys. zł – 93,9%); w 2014 r. wydatkowano łącznie 3.910,8 tys. zł (środki WFOŚiGW 
stanowiły 350,0 tys. zł – 8,9%; środki własne WIOŚ stanowiły 3,360,8 tys. zł – 85,9% a środki NFOŚiGW 
200,0 tys. zł – 5,1%); w 2015 r. wydatkowano łącznie 3.908,5 tys. zł (środki WFOŚiGW stanowiły 455,0 
tys. zł – 11,6%; środki własne WIOŚ 3.453,5 tys. zł – 88,4%); w 2016 r. (do dnia zakończenia kontroli)  
wydatkowano łącznie 3.269,2 tys. zł (środki własne stanowiły 2.938,7 tys. zł – 89,9% a środki WFOŚiGW  
330,5 tys. zł – 10,1%). 

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

kontrolno-pomiarowej. 
66  Pracownia w Gorzowie Wlkp. 
67  Molibden, tal, tytan, beryl, endosulfan, kadm, antymon, rtęć, selen. 
68  Endosulfan, antymon, rtęć, selen, tytan, kadm. 

Ocena cząstkowa 
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nieosiągnięciem wymaganej granicy oznaczalności dla pięciu wskaźników69  – w 34% 
z zaplanowanych do badań pp-k. 

 1.708,6 tys. zł w 2016 r. – co skutkowało m.in. brakiem badań – cyjanków związanych, 
bromowanych difenyloeterów, związków tributylocyny oraz nieosiągnięciem 
wymaganej granicy oznaczalności dla pięciu wskaźników70 – w 53% z zaplanowanych 
do badań pp-k. 

LWIOŚ na etapie planowania monitoringu informował GIOŚ, iż stopień wykonania 
zaplanowanych zadań będzie zależeć od dostępności i możliwości pozyskania 
w odpowiednim czasie środków finansowych oraz, że w sytuacji deficytu środków konieczne 
będzie dokonywanie wyboru zadań do wykonania.  

 (dowód: akta kontroli str. 346-400K, 841-1217, 3298-3319) 

Spośród 14 wniosków skierowanych do Wojewody Lubuskiego, w latach 2013–2016, 
w sprawie dofinansowanie zadań PMŚ (łącznie z nowymi etatami) w łącznej wysokości 
14.680,8 tys. zł, LWIOŚ uzyskał dofinansowanie w wysokości 695,8 tys. zł (4,7%). Z kolei 
spośród pięciu wniosków skierowanych do NFOŚiGW za pośrednictwem GIOŚ, 
dotyczących zadań PMŚ na łączną kwotę 35.367,0 tys. zł, w tym na poprawę warunków 
lokalowych Iaboratorium Inspektoratu, uzyskano dofinansowanie na modernizację budynku 
Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim w wysokości 200,0 tys. zł (0,6%). W efekcie 
pięciu wniosków kierowanych w omawianym zakresie do WFOŚiGW, w łącznej kwocie 
2.458,9 tys. zł, uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.353,0 tys. zł, tj. (55,0%). 

 (dowód: akta kontroli str. 841-1217, 3321-3325) 

Analiza realizacji pięciu umów zawartych w kontrolowanym okresie przez LWIOŚ 
z krajowymi funduszami ekologicznymi o dofinansowanie zadań: 

 Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa 
lubuskiego w 2013 roku i doposażenie laboratoriów WIOŚ w Zielonej Górze – umowa 
zawarta w  kwietniu 2013 r. z WFOŚiGW do kwoty 307,5 tys. zł; 

 Modernizacja budynku Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim, WIOŚ w Zielonej Górze – 
umowa zawarta w grudniu 2013 r. z NFOŚIGW do kwot 200,00 tys. zł; 

 Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa 
lubuskiego w 2014 roku i doposażenie laboratoriów WIOŚ w Zielonej Górze – umowa 
zawarta w kwietniu 2014 r. z WFOŚiGW do kwoty 350,0 tys. zł; 

 Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa 
lubuskiego w 2015 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze – umowa  
zawarta w lutym 2015 r. z WFOŚiGW  do kwoty 455,0 tys. zł. 

 Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa 
lubuskiego w 2015 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze – umowa 
zawarta w maju .2016 r. z WFOŚiGW do kwoty 346, 4 tys. zł.  

nie wykazała nieprawidłowości w sposobie wydatkowania oraz rozliczenia pozyskanych 
środków.  

(dowód: akta kontroli str. 1218-1629, 3044) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nieskutecznie funkcjonujących mechanizmach formalno-
rachunkowej kontroli dowodów księgowych. I tak: 

1. Korekty w dowodach księgowych dokonywane były niezgodnie z wymogami ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości71. 

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości błędy w dowodach mogą być 
poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności 

                                                      
69  Endosulfan, antymon, selen, tytan, kadm. 
70  Endosulfan, selen, tytan, kadm, ołów. 
71  Dz. U. z 2016 r. poz. 1047. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie 
podpisu osoby do tego upoważnionej. 

Powyższy przepis został ujęty w ust. 8 części „Dowody księgowe” w załączniku nr 1 do 
przywołanego wyżej Zarządzenia Nr 3/2016 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. Przepis ten został też przywołany 
w załączniku nr 1 do poprzednio obowiązującego Zarządzenia Nr 22/2012 Lubuskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska w Zielonej Górze, które weszło w życie z dniem podpisania z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1757, 1773-1775) 

W pięciu dowodach księgowych (13,37% badanych dowodów) na łączną kwotę 
18.771,15 zł dokonano korekt w sposób niespełniający wymogów wyżej przywołanych 
przepisów. Dotyczyło to faktur VAT o numerach: 

1. 335/2013 wystawionej w dniu 12 września 2013 r. na kwotę 4.061,16 zł brutto, 

2. 7760573806 wystawionej w dniu 31 sierpnia 2013 r. na kwotę 597,29 zł brutto, 

3. 897/MAG/2014 wystawionej w dniu 11 grudnia 2014 r. na kwotę 65,66 zł brutto, 

4. FV/1527/11/TH/2014 wystawionej w dniu 6 listopada 2014 r. na kwotę 1.870,04 zł, 

5. 67/06/2016 wystawiona w dniu 27 czerwca 2016 r. na kwotę 12.177,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1309-1310, 1312-1314, 1403-1404, 1471-1472, 1588-1589, 
1799-1800)  

Pełniąca obowiązki Głównego Księgowego wyjaśniła: „w dowodach księgowych 
dokonano korekt poprzez skreślenie niewłaściwie napisanego tekstu lub kwoty 
i wpisanie tekstu lub kwoty właściwej. Poprawki były opatrzone podpisem (parafa) 
osoby poprawiającej. Art. 22 ust. 3 uor mówi „..złożenie podpisu osoby do tego 
upoważnionej…”, nie jest napisane podpisu czytelnego. Daty dokonania poprawek nie 
złożono w wyniku przeoczenia.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1782)  

2. Dekretacje wskazane na 46 wyciągach bankowych72, w których ujęto księgowania 
wydatków dotyczących monitoringu rzek, w łącznej wysokości 710.768,74 zł, były 
opatrzone jedynie parafą, a nie podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 

(dowód: akta kontroli str. 1630-1749) 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych73, 
główny księgowy odpowiada za prowadzenie rachunkowości jednostki. Stosownie do 
art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać m.in. 
podpis osoby odpowiedzialnej za dekretację.  

Dekretacje wskazane na wyciągach bankowych były opatrzone jedynie parafą, a nie 
podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania, pomimo to główny księgowy 

                                                      
72     Dotyczy następujących wyciągów bankowych z NBP nr: 65 z dnia 26 czerwca 2013 r., 83 z dnia 23 sierpnia 

2013 r., 95 z dnia 24 września 2013 r., 97 z dnia 27 września 2013 r., 99 z dnia 04 października 2013 r., 100 
z dnia 07 października 2013 r., 103 z dnia 11 października 2013 r., 123 z dnia 27 listopada 2013 r., 128 z 
dnia 04 grudnia 2013 r., 60 z dnia 30 maja 2014 r., 79 z dnia 10 lipca 2014 r., 85 z dnia 18 lipca 2014 r., 117 
z dnia 20 października 2014 r., 110 z dnia 30 września 2014 r., 128 z dnia 14 listopada 2014 r., 129 z dnia 
17 listopada 2014 r., 138 z dnia 09 grudnia 2014 r., 142 z dnia 19 grudnia 2014 r., 147 z dnia 31 grudnia 
2014 r., 110 z dnia 30 września 2014 r., 106 z dnia 23 września 2014 r., 136 z dnia 02 grudnia 2014 r., 138 
z dnia 09 grudnia 2014 r., 142 z dnia 19 grudnia 2014 r., 27 z dnia 25 marca 2015 r., 30 z dnia 31 marca 
2015 r., 86 z dnia 21 września 2015 r., 71 z dnia 31 lipca 2015 r., 59 z dnia 19 czerwca 2015 r., 96 z dnia 
20 października 2015 r., 100 z dnia 30 października 2015 r., 109 z dnia 26 listopada 2015 r., 112 z dnia 04 
grudnia 2015 r., 107 z dnia 20 listopada 2015 r., 103 z dnia 10 listopada 2015 r., 56 z dnia 30 czerwca 2016 
r., 62 z dnia 18 lipca 2016 r., 59 z dnia 13 lipca 2016 r., 58 z dnia 07 lipca 2016 r., 64 z dnia 25 lipca 2016 r., 
65 z dnia 27 lipca 2016 r., 75 z dnia 06 września 2016 r., 82 z dnia 26 września 2016 r., 83 z dnia 
28 września 2016 r., 74 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

73  Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. 
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odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości i dokonywanie wstępnej kontroli m.in. 
kompletności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych, nie zakwestionował 
kompletności i rzetelności tych dokumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 1630-1749)  

Pełniąca obowiązki Głównego Księgowego wyjaśniła: „We wskazanych wyciągach 
bankowych jest podpis osoby odpowiedzialnej za dekretację, gdyż parafa nie jest 
pojęciem zdefiniowanym w polskim prawie. Podobnie przepisy polskiego prawa nie 
określają szczegółowych wymogów, jakie powinien spełniać podpis (np. w zakresie 
ilości bądź procentowego udziału czytelnych liter imienia i nazwiska, jakie powinien 
zawierać). W związku z powyższym w sytuacji, gdy znak graficzny opatrujący dekretację 
wskazaną na wyciągu bankowym pozwala na jednoznaczną identyfikację autora tego 
znaku, nie ma żadnych podstaw prawnych, by takiego znaku graficznego nie uznać za 
podpis, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1798)  

W ocenie NIK złożenie podpisu na dokumencie pozostawia ślad rewizyjny i identyfikuje 
osobę, która dany dokument podpisała czy też, tak jak w przypadku dowodów 
księgowych, dany dokument zatwierdziła do określonego przez nią sposobu ujęcia 
w księgach rachunkowych. Tym samym parafa nie spełnia takiego wymogu.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż w doktrynie dominuje stanowisko wyrażone przez Sąd 
Najwyższy w uchwale z 30 grudnia 1993 r. (IIICZP 146/93, OSNC 1994, nr 5, poz. 94), 
zgodnie z którym podpis winien zasadniczo wyrażać co najmniej nazwisko 
i jednocześnie stwarzać możliwość jego odczytania każdemu, kto nazwisko to zna – 
zatem nie może być uznany za podpis daleko idący skrót nazwiska lub znak graficzny. 

3. Główny księgowy odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości nie dokonywał 
wstępnej kontroli kompletności dowodów księgowych. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych główny księgowy ponosi 
odpowiedzialność w zakresie dokonywania wstępnej kontroli, m.in. kompletności 
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 
Dowodem dokumentowania przez głównego księgowego wstępnej kontroli jest jego 
podpis na dokumentach dotyczących danej operacji (art. 54 ust. 3 ww. ustawy).  

W okresie objętym kontrolą na (przywołanych wcześniej) 46 wyciągach bankowych nie 
było śladu rewizyjnego dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli tych 
dowodów w zakresie ich kompletności.  

Należy bowiem zwrócić uwagę, że na żadnych wyciągach bankowych nie figuruje 
podpis głównego księgowego. 

Tym samym brak jest poświadczenia przez głównego księgowego poprawności 
dekretacji wskazanej na tych dowodach.  

(dowód: akta kontroli str. 1630-1749)  

Pełniąca obowiązki Głównego Księgowego wyjaśniła, że: „Kontrola wstępna 
sprawowana przez głównego księgowego na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o finansach publicznych zwana również kontrolą uprzednią, kontrolą ex ante lub 
kontrolą a priori, ma charakter uprzedni, realizowana jest bowiem przed wykonaniem 
decyzji mającej za przedmiot dysponowanie środkami publicznymi. Kontrola ta obejmuje 
dokumenty inkorporujące treść przyszłych operacji gospodarczych, z których wynika 
projekt decyzji albo zamiar zapłaty za wstępnie parafowane zamówienie, kontrolę 
bieżącą oraz kontrolę następczą. Wyciągi bankowe potwierdzają już dokonaną 
operację, zatem wymóg objęty art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych nie 
ma do nich zastosowania. Wstępna kontrola o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o finansach publicznych ma polegać na rozważeniu, czy operacja jest merytorycznie 
uzasadniona,  zgodna z prawem i planem finansowym. Po realizacji i dokonaniu 
płatności nie jest celowe stosowanie przedmiotowego przepisu.  
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Główny księgowy nie dokonywał wstępnej kontroli dowodów księgowych (o której mowa 
w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) jakimi są wyciągi bankowe, 
ponieważ zdaniem głównego księgowego kontrola taka nie realizuje celów wstępnej 
kontroli dowodów księgowych jednoznacznie wskazanych w art. 54 ust. 3 powołanej 
ustawy i w związku z tym kontrola taka – w przypadku wyciągów bankowych – jest 
bezprzedmiotowa. W szczególności: 

a) wyciągi bankowe nie zawierają przedstawionej przez właściwych rzeczowo 
pracowników oceny prawidłowości operacji i jej zgodności z prawem (art. 54 ust. 3 
pkt 1) – ocena taka zamieszczana jest m.in. na dowodach dokumentujących 
zaciągnięcie zobowiązania (np. fakturach), a nie dowodach dokumentujących 
zapłatę/wpłatę, 

b) wyciągi bankowe są dowodami automatycznie generowanymi przez systemy 
informatyczne banku, wygenerowanie przez system informatyczny banku dowodu 
księgowego (wyciągu), który byłby niekompletny lub nierzetelny pod względem 
formalno-rachunkowym (art. 54 ust. 3 pkt 2) jest ze względów technicznych 
niemożliwe (ewentualny błąd musiałby mieć charakter systemowy i dotyczyć nie 
pojedynczego, ale wszystkich dokumentów generowanych przez system), 

c) wyciągi bankowe nie są dowodami dokumentującymi operacje, z których wynikają 
zobowiązania (art. 54 ust. 3 pkt 3), lecz dowodami dokumentującymi ostatni etap 
rozliczeń, tj. zapłatę uprzednio zaciągniętych zobowiązań – potwierdzenie faktu, że 
zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki 
dokonywane jest przez głównego księgowego na dowodzie dokumentującym 
zaciągnięcie zobowiązania, tj. na wstępnym etapie rozliczeń (zgodnie z nazwą 
zdefiniowanej w powołanym przepisie kontroli).  
Wobec powyższego uważam, że nie wystąpiły odstępstwa przez głównego 
księgowego do dokonywania wstępnej kontroli dowodów księgowych.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1797-1798) 

4. Sprawujący nadzór nad głównym księgowym Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska, nie kwestionował odstępstwa przez głównego księgowego od 
dokonywania wstępnej kontroli dowodów księgowych (tj. dowodów wyciągów 
bankowych). O braku dokonywania tej kontroli świadczy brak podpisu głównego 
księgowego na dowodach księgowych. 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wyjaśnił: 
„poprawki w dowodach księgowych były opatrzone podpisem osoby poprawiającej, jest 
on napisany w formie skrótowej (…). Daty dokonania poprawek nie złożono w wyniku 
przeoczenia.”. 

W odniesieniu do wstępnej kontroli dokumentów przez Głównego Księgowego, 
wyjaśnienia Lubuskiego Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska były tożsame 
z wyjaśnieniami p.o. Głównego Księgowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 1793-1794) 

Odnośnie do braku śladu rewizyjnego dokonania kontroli kompletności i prawidłowości 
wskazanego przez właściwego rzeczowo pracownika sposobu ujęcia w księgach 
rachunkowych dowodów księgowych jakimi są wyciągi bankowe, w ocenie NIK, 
kontrola taka powinna być dokonywana przez głównego księgowego. Bowiem to 
główny księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości, a tym samym za 
prawidłowość ujęcia danego dowodu księgowego w księgach rachunkowych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność 

kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

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

Spośród zidentyfikowanych przez WIOŚ, w latach 2013–2016 na terenie województwa 
lubuskiego, 133 oczyszczalni ścieków odprowadzających ścieki do wód płynących, których 
eksploatacja wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego, w ww. 
okresie zaplanowano objęcie kontrolą 123 oczyszczalni, tj. 92,5%, w ramach 191 kontroli 
jednostkowych74, obejmujących swym zakresem gospodarkę wodnościekową. Wszystkie 
planowane kontrole zostały zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 3045-3059, 3105-3115, 3214-3215) 

Analiza dokumentacji 20 planowych kontroli oczyszczalni ścieków wykazała, że w WIOŚ 
każdorazowo dokumentowano dokonane ustalenia w protokołach kontroli. Stwierdzone 
przez pracowników WIOŚ nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
dotyczyły: naruszenia warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości 
odprowadzanych ścieków; nieprzesłania LWIOŚ sprawozdań z pomiarów jakości ścieków 
wprowadzanych do środowiska; przekroczenia warunków pozwolenia wodnoprawnego 
w zakresie ilości odprowadzanych ścieków; braku pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska; nieprzekazywania właściwym 
organom wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją oczyszczalni. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości LWIOŚ z reguły kierował do podmiotów 
zarządzających oczyszczalniami ścieków zarządzenia pokontrolne. W jednym przypadku 
wszczęto postępowanie administracyjne w związku ze stwierdzonym wprowadzaniem 
ścieków z oczyszczalni ścieków do rzeki z naruszeniem warunków określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto inspektorzy WIOŚ udzielili 15 pouczeń oraz nałożyli 
trzy mandaty karne. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w uzasadnionych sytuacjach 
LWIOŚ informował właściwego starostę o podejmowanych działaniach, w tym wydanych 
decyzjach, w sprawie kontrolowanych oczyszczalni ścieków. W przypadku 20 
analizowanych kontroli LWIOŚ przekazał starostom do wiadomości 11 zarządzeń 
pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 3045-3104, 3127-3139) 

Własne pomiary jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni pracownicy WIOŚ 
przeprowadzili w trakcie 60 zrealizowanych kontroli, przy czym pobór próbek ścieków do 
badań wykonywany był w toku poszczególnych kontroli w różny sposób, tj.: 

 pobór próby średniej dobowej przeprowadzono podczas 19 kontroli planowych oraz 34 
kontroli pozaplanowych, w tym 3 kontroli interwencyjnych; 

 pobór próby zlewanej – zmieszanej z  trzech próbek pobranych w ciągu godziny 
przeprowadzono podczas 2 kontroli pozaplanowych, w tym 2 kontroli interwencyjnych; 

 pobór próby jednorazowej przeprowadzono podczas 5 kontroli pozaplanowych, w tym 4 
kontroli interwencyjnych. 

LWIOŚ wyjaśnił, że „badania jakości ścieków odprowadzanych do wód płynących 
przeprowadzonych w latach 2013-2016 przeprowadzane były w celu: 

− potwierdzenia wykonania zadań Krajowego Programu Oczyszczalnia Ścieków 
Komunalnych przez aglomeracje ≥ 2000 RLM, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. – był to 
ogólnopolski cykl kontrolny realizowany na polecenie Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska w 2014 r.,  

− potwierdzenia prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków w trakcie kontroli planowych,  

− potwierdzenia zasadności składanych wniosków o interwencje, w tym uchwycenia 
chwilowego wpływu wprowadzanych ścieków nienależycie oczyszczonych na jakość 
wód odbiorników, 

                                                      
74  50 kontroli w 2013 r., 62 kontrole w 2014 r., 36 kontroli w 2015 r. i 43 kontrole w 2016 r. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

34 

− oceny osiągnięcia efektów ekologicznych w postępowaniach wszczynanych w związku 
z wstrzymaniem użytkowania oczyszczalni, 

− sprawdzenia prawidłowości prowadzenia automonitoringu pracy oczyszczalni przez 
użytkowników. 

Wyniki poborów ścieków prowadzonych w związku z realizacją ogólnopolskiego cyklu 
kontrolnego KPOŚK posłużyły do sporządzenia tabel zbiorczych zawierających ładunki 
ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni oraz procenty redukcji 
zanieczyszczeń, które w formie sprawozdania z cyklu kontrolnego przesłano do Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. W wyniku przeprowadzenia pomiarów 
kontrolnych przez WIOŚ, w trakcie których stwierdzono odprowadzanie ścieków 
nienależycie oczyszczonych, wydano 12 zarządzeń pokontrolnych, w 5 przypadkach 
prowadzących oczyszczalnie ukarano mandatami karnymi (zgodnie z art. 351 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. 
zm.), w 4 przypadkach pouczono przedstawicieli zakładów, w 1 przypadku skierowano 
zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, natomiast w 2 
przypadkach skierowano wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gorzowie Wlkp. Zawiadamiające o zagrożeniu szkodą w środowisku z powodu 
zanieczyszczenia odbiorników wprowadzanymi ściekami nienależycie oczyszczonymi. 
Ponadto w 4 przypadkach wszczęto postępowania w sprawie wstrzymania użytkowania 
instalacji oczyszczalni ścieków, w trakcie których ustalono terminy do usunięcia naruszeń 
polegających na braku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do 
środowiska albo na usunięciu naruszenia już posiadanego pozwolenia, z czego w 2 
przypadkach postępowania umorzono w związku z usunięciem naruszeń. Zarządzenia 
pokontrolne kierowane do operatorów oczyszczalni były również przesyłane do wiadomości 
do organów ochrony środowiska właściwych dla tych instalacji, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688). 
Należy podkreślić, że organy ochrony środowiska (starosta, prezydent lub marszałek) mogą 
na podstawie informacji od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wzywać 
prowadzących oczyszczalnie do usunięcia naruszeń, a w szczególnych przypadkach 
wszczynać postępowania w sprawie cofnięcia pozwoleń wodnoprawnych.”.  

W sprawie niespójności w obowiązujących przepisach prawnych, uniemożliwiającej 
wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska dokonywanie – w oparciu o wyniki własnych 

pomiarów i analiz  oceny spełniania warunków odprowadzania ścieków do wód lub do 

ziemi oraz wymierzanie    w oparciu o wyniki tych pomiarów i analiz – administracyjnych 
kar pieniężnych, Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że: „Lubuski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska po wejściu w życie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, 
a w szczególności art. 299 ust. 1 punkt 1 oraz art. 314 ust. 1 punkty 1 i 2 oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. nr 212 poz. 1799), podjął próbę 
wymierzenia biegnącej kary pieniężnej na podstawie własnych pomiarów kontrolnych. 
Podczas kontroli (…) przeprowadzonej w dniach od 10 do 17 lutego 2014 r., pobrana 
została próba ścieków odprowadzanych do środowiska, w sposób określony w art. 314 
ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (…). Stwierdzono przekroczenie 
warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 23 grudnia 2003 r. znak: 
OŚR.III.6223-25/03 wydanym przez Starostę Świebodzińskiego (…). Po wszczęciu 
postępowania administracyjnego (…) oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej (…), 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 29 marca 2004 r. znak: 
WI.4261-5/04 (…) wymierzył (…) biegnącą karę pieniężną za przekroczenie warunków 
ustalonych ww. pozwoleniu wodnoprawnym. Decyzją z dnia 25 września 2006 r. znak: DIiO-
420/98b/06 kł Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził nieważność ww. decyzji 
Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (…). Jak wynika 
z rozstrzygnięcia w opisanej powyżej sprawie, Główny Inspektor Ochrony Środowiska stoi 
na stanowisku, że administracyjne kary pieniężne wymierzać można jedynie na podstawie 
pomiarów wykonanych przez jednostki do nich zobowiązane, próby ścieków do badań 
powinny być pobrane w sposób określony w kolejnych rozporządzeniach Ministra 
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Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
(odpowiednio z dnia 29 listopada 2002 r., 8 lipca 2004 r., 24 lipca 2006 r. oraz 18 listopada 
2014 r.). W związku z powyższym Lubuski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie 
sygnalizował powyższego problemu Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, 
Ministrowi Środowiska ani Wojewodzie Lubuskiemu.”. 

(dowód: akta kontroli str. 3045-3126) 

W latach 2013–2016 do WIOŚ skierowano 48 skarg oraz wniosków o interwencję75, 
dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz oczyszczalni ścieków 
przemysłowych odprowadzających ścieki do wód płynących, których eksploatacja wymagała 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego. W zdecydowanej 
większości przypadków powodem zgłoszeń było podejrzenie pogorszenia jakości wód 
odbiornika – 34 przypadki; uciążliwość odorowa – pięć przypadków; lokalizacja oczyszczalni 
ścieków – cztery przypadki; nieprawidłowa gospodarka osadami – trzy przypadki; 
niewłaściwe wykonanie oczyszczalni ścieków – jeden przypadek oraz wprowadzanie 
ścieków do środowiska bez pozwolenia wodnoprawnego – jeden przypadek. 

(dowód: akta kontroli str. 3140-3143, 3214-3215) 

Inspektorzy WIOŚ każdorazowo weryfikowali zasadność skarg i wniosków poprzez 
przeprowadzenie łącznie 38 kontroli oczyszczalni76. W trakcie dziewięciu z nich wykonano 
własne  pomiary jakości odprowadzanych ścieków. Ustalenia każdej kontroli zostały 
udokumentowane w protokole kontroli. Stwierdzono nieprawidłowości i naruszenia 
dotyczące  m.in.: nieprzedłożenie Marszałkowi Województwa Lubuskiego zbiorczego 
zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych; braku pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska; 
wprowadzania do środowiska ścieków nieodpowiadających warunkom pozwolenia 
wodnoprawnego; nieprowadzenia pomiaru ciągłego ilości ścieków po przelewie burzowym 
przed ich zmieszaniem z oczyszczonymi ściekami; braku prowadzenia właściwej 
eksploatacji urządzeń do oczyszczania ścieków. Do kontrolowanych podmiotów LWIOŚ 
kierował zarządzenia pokontrolne oraz w trzech przypadkach, w związku z wynikami 
kontroli, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary (w dwóch 
przypadkach za nieprzedłożenie Marszałkowi Województwa Lubuskiego zbiorczego 
zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych oraz w jednym w związku 
z wprowadzaniem ścieków do środowiska z naruszeniem warunków pozwolenia 
wodnoprawnego). W wyniku ww. kontroli, w trakcie których stwierdzono 11 wykroczeń lub 
przestępstw, udzielone zostały trzy pouczenia, nałożono cztery mandaty, a w jednym 
przypadku skierowano zawiadomienie do prokuratury rejonowej o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, polegającego na zanieczyszczeniu wód niedostatecznie oczyszczonymi 
ściekami odprowadzanymi z oczyszczalni oraz skierowano wniosek o wszczęcie 
postępowania administracyjnego w tej sprawie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska  w Gorzowie Wlkp. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3060-3104, 3116-3126, 3140-3213) 

Spośród 40 losowo wybranych oczyszczalni ścieków, zarządzający 23 oczyszczalniami 
terminowo przedkładali do WIOŚ wyniki monitoringu odprowadzanych ścieków, natomiast 
17 w ogóle nie przekazało przedmiotowych wyników. 

Kierowane do WIOŚ, przez zarządzających oczyszczalniami, wyniki monitoringu jakości 
odprowadzanych ścieków były sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym oraz 
zapisywane były w ISK jako kontrola oparta na analizie dokumentacji (badań 
automonitoringowych), z której docelowo sporządzane były adnotacje. Po zakończeniu roku 
kalendarzowego adnotacje były generowane, drukowane oraz podpisywane przez 
inspektora prowadzącego kontrolę, a następnie umieszczane w aktach. W przypadku 
stwierdzenia nieprzekazywania wyników automonitoringu, LWIOŚ ujmował oczyszczalnię 
w planie kontroli na następny rok i w ramach działań pokontrolnych (także po kontrolach 

                                                      
75  Osiem w 2013 r., 10 w 2014 r, 16 w 2015 r. oraz 14 w 2016 r. 
76  Kilka skarg i wniosków złożono w tej samej sprawie. 
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skargowych) nakładał sankcję w formie mandatów. LWIOŚ wyjaśnił m.in., iż: „praktykowane 
jest egzekwowanie przedmiotowego obowiązku po przeprowadzeniu kontroli w terenie, 
w trakcie której zgromadzone zostają wszystkie dane i informacje dotyczące instalacji. 
Dodać należy, że z naszego doświadczenia wynika, że łatwiej zobligować zarządzających 
do wykonywania obowiązków, jeżeli ich potrzeba przedstawiona zostanie podczas kontroli, 
stanowiącej niejednokrotnie również instruktaż, zwłaszcza gdy uchybienie spowodowane 
jest najczęściej dużą rotacją kadry w kontrolowanych podmiotach.”.  

 (dowód: akta kontroli str. 3045-3059, 3105-3123, 3216-3228) 

W latach 2013–2016 LWIOŚ stwierdził 102 przypadki 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. 
Omawiane przekroczenia ustalono na podstawie analizy – obowiązkowych pomiarów 
prowadzonych i przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska –  dokonanej 
w toku kontroli terenowych (78 przypadków), jak i w wyniku kontroli dokumentacyjnych 
(28 przypadków) przeprowadzonych w WIOŚ. Ponadto w tym samym czasie WIOŚ 
stwierdził w 46 przypadkach przekroczenie warunków dotyczących ścieków w oparciu 
o regulację, zawartą w art. 305a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska77, w związku z niewykonywaniem pomiarów, do prowadzenia których byli 
zobowiązani zarządzający oczyszczalniami.  

(dowód: akta kontroli, str. 3060-3104, 3229-3267) 

W badanym okresie LWIOŚ wymierzył 53 prawomocnymi decyzjami administracyjne kary 
pieniężne za przekroczenia, określonych w pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach 
wodnoprawnych, warunków odprowadzanych ścieków na łączną kwotę 2.151,5 tys. zł oraz 
11 nieprawomocnymi decyzjami na kwotę 498,5 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3229-3231) 

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 Kontroli78, 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 jednolitych częściach wód powierzchniowych 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 wody przeznaczone 
do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych w przypadku jednej JCWP ujętej 
przez Prezesa KZGW w wykazie takich obszarów; 

                                                      
77  Dz. U. z 2016 r. poz. 672. 
78  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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− obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na obszary wrażliwe na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 
w przypadku trzech JCWP, które są bezpośrednimi odbiornikami ścieków 
odprowadzanych z oczyszczalni komunalnych. 

3) wyznaczanie punktów pomiarowo-kontrolnych na potrzeby monitoringu operacyjnego 
w sposób zapewniający możliwość oceny wpływu funkcjonujących oczyszczalni 
ścieków komunalnych; 

4) rzetelne dokumentowanie przebiegu procesu programowania zadań w WPMŚ, 
w szczególności w zakresie przyczyn nieplanowania badań monitoringowych na  
poszczególnych JCWP; 

5) zapewnienie badań wszystkich wskaźników jakości monitoringu rzek wymaganych 
przepisami prawa i z dokładnością umożliwiającą ich klasyfikację; 

6) zapewnienie skutecznie funkcjonujących mechanizmów formalno-rachunkowej kontroli 
dowodów księgowych. 

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  20  marca 2017 r. 
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