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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  
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1) Anna Brewka, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LOL/99/2016 
z dnia 2 listopada 2016 r.  

2) Jerzy Gomoła, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/02/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. 

3) Bartosz Kościukiewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/3/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie (dalej: „WIOŚ” 
lub „Inspektorat”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joanna Kazanowska, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska (dalej „Wojewódzki Inspektor”). 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 sposób programowania monitoringu 
jakości wód w rzekach przez Wojewódzkiego Inspektora w badanym okresie2.  
Stosowana praktyka ograniczania zakresu zadań monitoringu wód planowanych  
w wojewódzkich programach monitoringu środowiska na lata 2013−2015 oraz na 
lata 2016−2020, w celu dostosowania ich do wysokości środków finansowych 
otrzymywanych z budżetu państwa oraz pozyskanych środków zewnętrznych, 
zamiast do rzeczywistych potrzeb powodowała, iż programy te nie spełniały,  
w zakresie monitorowania obszarów chronionych oraz jednolitych części wód 
powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, wymogów 
zawartych w przepisach krajowych. Niewystarczające programowanie zadań 
Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej: PMŚ), determinowało całościową 
realizację monitoringu rzek, gdyż z założenia dopuszczano możliwość niepełnej  
realizacji zadań nawet pomimo wykonania planu wskazanego w wojewódzkich 
programach monitoringu środowiska dla województwa warmińsko-mazurskiego i tym 
samym przyzwalano na niewykonanie kompletnych ocen stanu jednolitych części 
wód rzek oraz oceny spełnienia wymagań na obszarach chronionych.  

NIK ocenia natomiast pozytywnie działania Wojewódzkiego Inspektora podejmowane 
w celu zapewnienia finansowania zadań monitoringu rzek, a także organizację 
omawianych zadań, w tym m.in. wdrożenie dwustopniowego systemu zapewnienia 
jakości badań obejmującego wewnętrzną oraz zewnętrzną kontrolę jakości badań. 
Pomimo istniejących niedoborów kadrowych i technicznych spowodowanych 
niedofinansowaniem, zrealizowano zadania przewidziane w zatwierdzonych 

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

negatywna.  
2 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli, a także działania wcześniejsze w zakresie 

czynności planistycznych, przygotowawczych, wykonawczych, sprawozdawczych i organizacyjnych, o ile miały one wpływ 
na realizacje badanych zadań. 

Ocena ogólna 
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wojewódzkich programach PMŚ oraz dokonano ocen stanu wód w zakresie objętym 
badaniami.  

NIK pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, ocenia przeprowadzanie 
kontroli terenowych podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków 
komunalnych i przemysłowych oraz podejmowane działania pokontrolne.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Inspektoratu3, zadania 
związane z monitoringiem jakości wód rzek województwa warmińsko-mazurskiego 
(dalej: „województwo”) należały do: 

• Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ (dalej: „Wydział MŚ”) do zadań, 
którego należało m.in.: 

− opracowywanie i realizacja zatwierdzonego przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska Państwowego Programu Monitoringu Środowiska  
w województwie (dalej: „WPMŚ”), 

− gromadzenie wyników pomiarów stanu środowiska, analizowanie danych, 
sporządzanie okresowych ocen i prognoz stanu środowiska w województwie 
oraz prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczeń środowiska, 

− koordynowanie całokształtu zadań realizowanych w ramach WPMŚ na 
terenie województwa.  

• Działów Monitoringu Środowiska w Delegaturach WIOŚ w Giżycku i w Elblągu, 
które obejmowały m.in.  

− udział w pobieraniu próbek do badań monitoringowych z jezior, wód 
przejściowych i powierzchniowych wód płynących,  

− gromadzenie, przekazywanie do Wydziału MŚ wyników badań, analizowanie 
gromadzonych danych, sporządzanie okresowych ocen, prognoz stanu 
środowiska dotyczących terenu objętego nadzorem delegatury. 

Ponadto, zgodnie z ww. regulaminem, kontrolę podmiotów zarządzających 
oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych realizował Wydział 
Inspektoratu WIOŚ oraz Działy Inspektoratu w Delegaturach WIOŚ. 

Do zadań Laboratorium oraz wchodzących w jego skład Pracowni w Olsztynie, 
Elblągu i Giżycku należało, m.in.: pobieranie próbek oraz wykonywanie analiz 
fizykochemicznych i biologicznych wód, ścieków, powietrza, gazów odlotowych  
i gleb na potrzeby Wydziałów i Działów WIOŚ oraz klientów zewnętrznych.  

(dowód: akta kontroli str. 7-22)  

W latach 2013-2016 we WIOŚ zatrudnionych było od 125 do 129 osób4, z tego od 
51 do 53 odpowiadało za realizację zadań związanych z monitoringiem jakości wód 
oraz z kontrolą podmiotów odprowadzających ścieki, w tym od 36 do 38 osób było 
zatrudnionych w Laboratorium, 5 osób w Wydziale i Działach Inspekcji5 oraz 10-11 
osób w Wydziale i Działach MŚ6. 

Według stanu na koniec 2016 r., spośród 53 osób (42% ogółu zatrudnionych we 
WIOŚ) realizujących, zgodnie z przyjętym zakresem czynności, zadania związane  

                                                      
3 Wprowadzonym zarządzeniem nr 6/2013 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  z dnia 

15 kwietnia 2013 r. 
4 Wojewoda Warmińsko-Mazurski w decyzjach w sprawie budżetu na rok 2013, 2014, 2015 i 2016 przyznał limit zatrudnienia    

w WIOŚ na poziomie 136 etatów (119 – członkowie Korpusu Służby Cywilne i 17 – pozostałe osoby).  
5 Po dwie osoby w Wydziale inspekcji w Olsztynie i w dziale Inspekcji w Elblągu i jedna osoba w dziale Inspekcji w Giżycku. 
6 W Wydziale MŚ od 4 do 5 osób, w Dziale MŚ w Elblągu – trzy osoby, w dziale MŚ w Giżycku od 3 do 2 osób.    
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z monitoringiem wód oraz kontrolą podmiotów zarządzających oczyszczalniami 
ścieków komunalnych i przemysłowych wykonywało: 
− 38 osób zatrudnionych w Laboratorium (łącznie z pracowniami w Elblągu  

i Giżycku), którzy odpowiadali  za badanie jakości wód i ścieków,  
− 10 osób realizowało zadania w zakresie monitoringu wód,  
− 5 osób odpowiadało za kontrolę podmiotów odprowadzających ścieki.  

(dowód: akta kontroli str. 23-39)  

W badanym okresie potencjał osobowy i techniczny WIOŚ nie był wystarczający do 
pełnej realizacji zadań objętych niniejszą kontrolą. Wojewódzki Inspektor składając 
materiały planistyczne do projektów budżetu na 2014 r. i 2015 r. wskazywał na 
potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników w związku z realizacją zadań 
wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r.  
w sprawie formy i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych7 (dalej: „rozporządzenie w sprawie monitoringu”). 
Z uwagi na zwiększoną ilość zadań stawianych przed WIOŚ od 2016 r. wskazał na 
potrzebę zatrudnienia dodatkowych 10 osób, w tym jednej do prowadzenia analizy 
wyników pomiarów oraz dziewięciu do pobierania próbek (po trzy w Elblągu, 
Giżycku i Olsztynie).    
Pismem z dnia 25 lipca 2016 r. WIOŚ został powiadomiony przez Wojewodę 
Warmińsko-Mazurskiego (dalej: „Wojewoda”) o zwiększeniu funduszu wynagrodzeń 
na 2017 r. z przeznaczeniem na utworzenie trzech stanowisk do walki z patologiami 
występującymi w ochronie środowiska. 

 (dowód: akta kontroli str. 40-44)  

1.2. W latach 2013-2015 pracownicy WIOŚ uczestniczyli w 20 szkoleniach 
związanych z monitoringiem jakości wód rzek, w tym w 13 zorganizowanych przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (dalej: „GIOŚ”), czterech przez WIOŚ oraz 
po jednym przez Urząd Marszałkowski, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Centrum 
Ochrony Mokradeł.    
W szkoleniach uczestniczyło od jednej do dziewięciu osób, a ich zakres dotyczył 
m.in. zasad dziedziczenia oceny stanu jednolitych części wód płynących, 
monitoringu elementów biologicznych z wykorzystaniem makrofitów, projektowania 
programów i sieci monitoringu wód powierzchniowych na lata 2016-2021, 
wykonywania badań chemicznych i pobieranie próbek, oznaczania fitoplanktonu, 
praktycznych aspektów prac utrzymaniowych na rzekach Polski. 

W 2016 r. w dwóch szkoleniach zorganizowanych przez GIOŚ w zakresie porównań 
laboratoryjnych i wykonywania klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego wód 
powierzchniowych na podstawie makrofitów uczestniczyło 5 pracowników 
Laboratorium WIOŚ, a w szkoleniu zorganizowanym przez WIOŚ w zakresie 
zaleceń technicznych dla chemicznych i mikrobiologicznych badań wody - 14 
pracowników Laboratorium. 

W okresie objętym kontrolą pracownicy odpowiedzialni za kontrolę podmiotów 
zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych 
uczestniczyli w siedmiu szkoleniach, w tym w: 

− dwóch zorganizowanych przez WIOŚ, dotyczących badań próbek osadów 
ściekowych oraz aspektów prawnych związanych z gospodarką wodno-
ściekową,  

− pięciu zorganizowanych przez inne podmioty (Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i podmioty prywatne) m.in. w zakresie weryfikacji 

                                                      
7 Dz. U. z 2011 r. Nr 258 poz. 1559 ze zm., zastąpione przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1178).  
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granic aglomeracji, aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (dalej: „KPOŚK”), pobierania próbek do badań w działalności 
inspekcyjnej, technik gospodarki osadami ściekowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 45-51)  

1.3. WIOŚ w składanych corocznych formularzach RZ-2 (finansowanie inwestycji) 
projektu budżetu państwa na lata 2013-2016 ujmował w planach wyższe kwoty 
planowanych wydatków inwestycyjnych niż zrealizowana w poprzednim okresie 
sprawozdawczym. I tak np. w roku 2012 wnioskowano o kwotę 2.536 tys. zł, a po 
zatwierdzeniu budżetu państwa na 2013 r. otrzymano 70 tys. zł (2,7% kwoty 
wnioskowanej) na naprawę sieci kanalizacyjno-burzowej pod siedzibą. W projekcie 
budżetu na 2014 r. wnioskowano o łączną kwotę 4.705 tys. zł, otrzymano 31 tys. zł 
(0,7% kwoty wnioskowanej), na 2015 r. wnioskowano o 1.412 tys. zł, a otrzymano 
150 tys. zł (3,2%), zaś na 2016 r. na wnioskowane 7.253 tys. zł, otrzymano 6.100 tys. zł 
(84%), w tym 5.500 tys. zł na zakup nowej siedziby dla WIOŚ.  

 (dowód: akta kontroli str. 52)  

1.4. Analiza dokumentacji dotyczącej wykonanych przez Laboratorium w Olsztynie 
badań monitoringowych dwóch losowo wybranych punktów pomiarowo kontrolnych 
(dalej: „ppk”) pod kątem dokumentowania w poszczególnych latach czynności  
w ramach wewnętrznej kontroli jakości badań, wykazała że we wszystkich 
przypadkach sporządzono karty wyników zawierające: 
− informacje o miejscu i zakresie badań, a także dacie poboru i przyjęcia próbki, 

rozpoczęcia i zakończenia badań, 
− dane dotyczące akredytacji badań i miejsca wykonania badań, 
− podpisy osób wykonujących poszczególne badania oraz datę i podpis osoby 

autoryzującej i zatwierdzającej wyniki. 
Do karty wyników badań we wszystkich przypadkach dołączono protokół  
z pobierania próbek zawierający m.in. informacje o procedurze pobierania próbek, 
warunkach atmosferycznych w trakcie poboru, sposobie zabezpieczenia próbki  
i warunkach transportu. We wszystkich przypadkach, do poszczególnych badań 
sporządzone były też protokoły badań zawierające m.in. informacje o metodyce 
badań, wynikach badania materiału odniesienia oraz badania próbek 
powtórzeniowych.   
W ramach systemu zapewnienia jakości wyników badań (zgodnie z obowiązującą 
Księgą Jakości Laboratorium) wewnętrzna kontrola jakości obejmowała m.in. 
powtarzanie badań poprzez oznaczanie równoległe tej samej próbki przy użyciu tych 
samych lub innych metod przez tego samego lub różnych analityków.   

(dowód: akta kontroli str. 53-63) 

W WIOŚ wdrożono dwustopniowy system zapewnienia jakości badań, obejmujący 
wewnętrzną kontrolę jakości badań oraz zewnętrzną kontrolę realizowaną w ramach 
akredytacji (audyty zewnętrzne) oraz udział w badaniach biegłości i porównaniach 
między laboratoryjnych.  

W latach 2013-2016 Laboratorium WIOŚ zorganizowało 10 badań porównawczych, 
dotyczących m.in.: hydrobiologii wód, pomiaru pH i oznaczenia barwy rzeczywistej  
i temperatury wody powierzchniowej, oznaczenia zawartości srebra i wanadu, 
liczebności i biomasy fitoplanktonu, badań chemicznych i biologicznych wody 
powierzchniowej.   

Pracownicy WIOŚ brali udział w 15 badaniach biegłości lub porównaniach między 
laboratoryjnych w ramach monitoringu rzek, w tym 6 w 2013 r., 3 w 2014 r.,  
4 w 2015 r. oraz w 2  w okresie do 20 grudnia 2016 r.  
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Badania biegłości organizowane przez podmioty zewnętrzne, dotyczyły m.in. 
zapewnienia wysokiej jakości oraz zgodności z wymaganiami UE badań 
wskaźników chemicznych (substancje organiczne) wykonywanych w ramach 
WPMŚ, badania i analizy wód, oznaczania substancji priorytetowych wg dyrektywy 
UE oraz poboru i oznaczania biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego 
wód powierzchniowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 64-71)  

Wojewódzki Inspektor zatwierdził w dniu 1 grudnia 2011 r. Księgę jakości 
Laboratorium WIOŚ, w której zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 wdrożono 
system zarządzania jakością. Określono procedury ogólne dotyczące m.in. 
pobierania próbek, postępowania z obiektami do badań (transportowanie, 
przyjmowanie i przechowywanie) oraz procedury i instrukcje badawcze. 

Laboratorium WIOŚ uzyskało certyfikat akredytacji AB 805 wydany 10 lipca 2007 r. 
z ważnością do 9 lipca 2019 r. Polskie Centrum Akredytacji, co roku przeprowadzało 
ocenę utrzymania i doskonalenia kompetencji w obszarze badań objętych zakresem 
akredytacji lub wnioskiem o rozszerzenie i uaktualnienie zakresu akredytacji. 
Wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzanych audytów (w badanym okresie 
łącznie 18), dotyczyły m.in. dostosowania zakresów czynności pracowników do 
realizowanych zadań, uzupełnienia instrukcji badawczych o krzywe kalibracyjne, 
aktualizacji instrukcji oraz zapisów w księdze jakości.    

W latach 2013-2016, zgodnie z zasadami określonymi w księdze jakości, 
Laboratorium przeprowadziło 13 audytów wewnętrznych (3 w 2013 r., po 4 w 2014 r. 
i 2015 r. oraz dwa w 2016 r.), w zakresie kompetencji technicznych (badań techniką 
miareczkową, wagową, mikroskopową, spektrofotometryczną itp.).      

(dowód: akta kontroli str. 72-108)  

1.5. W badanym okresie w WIOŚ nie wdrożono i nie podejmowano prac w zakresie 
wdrożenia systemów informatycznych, umożliwiających na poziomie województwa 
zintegrowane i kompleksowe gromadzenie oraz przetwarzanie danych dotyczących 
monitoringu rzek oraz kontroli podmiotów odprowadzających ścieki do wód 
powierzchniowych.  

Według wyjaśnień Naczelnika Wydziału MŚ – W WIOŚ nie wdrożono wewnętrznych 
systemów informatycznych, a wszystkie dane dotyczące monitoringu gromadzone 
były jedynie w plikach excel i przekazywane elektronicznie. Do dnia 9 lutego 2017 r. 
nie wdrożono we WIOŚ żadnego z programów informatycznych (bazodanowych) 
wspomagających monitoring wód powierzchniowych. WIOŚ we własnym zakresie 
stara się ujednolicić system gromadzenia danych i wyników badań w celu 
poprawnego i szybkiego importu tych danych do bazy centralnej w GIOŚ. 

Jak podał Naczelnik Wydziału Inspekcji, Inspektorzy odpowiedzialni za 
przeprowadzanie kontroli podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków, 
korzystali w badanym okresie, z Informatycznego Systemu Kontroli (ISK) 
udostępnionego przez GIOŚ w ramach centralnej bazy danych. System ten 
umożliwiał m.in. gromadzenie i generowanie dokumentów dotyczących kontroli 
(protokoły kontroli), działań i zaleceń pokontrolnych oraz przygotowanie planów 
kontroli na następne lata, a także generowanie zestawień, sprawozdań i raportów 
wg wybranych kryteriów.  

(dowód: akta kontroli str. 109-115)  

1.6. W okresie objętym kontrolą, do WIOŚ nie wpłynęły skargi dotyczące   
wykonywania zadań związanych z monitorowaniem jakości wód rzek lub 
kontrolowaniem podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków. Skargi w tym  
zakresie nie wpłynęły także do Wojewody. 
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W związku z realizacją zadań w zakresie kontroli podmiotów zarządzających 
oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych, w latach 2013-2016 do 
WIOŚ wpłynęło łącznie 43 zgłoszenia o podjęcie działań interwencyjnych. We 
wszystkich tych przypadkach zostały przeprowadzone przez pracowników Wydziału 
lub Działu Inspekcji kontrole, które w 32 przypadkach potwierdziły zasadność 
zgłoszenia, w związku z czym wszczęto postępowania mandatowe oraz wydano 
zarządzenia lub pouczenia pokontrolne.  

 (dowód: akta kontroli str. 116-126)  

Zagadnienia dotyczące kontroli podmiotów odprowadzających oczyszczone ścieki 
do wód powierzchniowych (jezior) były przedmiotem kontroli NIK (P/16/080).  

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez GIOŚ w czerwcu 2016 r. w zakresie 
wdrożenia systemu kontroli oraz Informatycznego Systemu Kontroli, WIOŚ został 
zobowiązany m.in. do uzupełnienia danych wprowadzanych do systemu oraz 
prawidłowego dokumentowania wyjazdów i czynności kontrolnych.  

Realizacja przez WIOŚ zadań związanych z monitoringiem jakości rzek oraz 
kontrola podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków nie była przedmiotem 
kontroli wewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 127-137)  

1.7. W okresie objętym kontrolą, WIOŚ terminowo składał do GIOŚ sprawozdania 
roczne z działalności. Uwagi zgłoszone przez GIOŚ do sprawozdań dotyczyły m.in. 
uzupełnienia liczby wniosków kierowanych do organów ścigania, przypadków 
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ. Uwagi te zostały 
uwzględniono i naniesiono stosowne poprawki w sprawozdaniach. 

 (dowód: akta kontroli str. 140-154)  

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

2. Programowanie monitoringu jakości wód 

2.1. Na etapie sporządzania WPMŚ planowania monitoringu rzek województwa na 
lata 2013-2015 oraz na lata 2016-2020, WIOŚ dysponował danymi przekazanymi 
przez GIOŚ w formie zbioru bazy danych, które dotyczyły m.in.:  
− jednolitych części wód powierzchniowych (dalej: „JCWP”) wraz z warstwami 

zawierającymi ich zlewnie,  
− scalonych części wód powierzchniowych,  
− obszarów chronionych, w tym obszarów siedliskowych wraz z wykazem obszarów 

Natura 2000, których przedmiot ochrony został określony przez GIOŚ, jako zależny 
od wód, 

− wykazów JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.  
(dowód: akta kontroli str. 155-160)  

Jak podał Naczelnik Wydziału MŚ – informacja (w formie plików excel i danych 
przestrzennych) o zagrożeniach JCWP pochodziła z wykonanej w 2007 r. i 2013 r. 
na zlecenie Dyrektora Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (dalej: „KZGW”) 
analizy presji. Przekazane przez GIOŚ pliki zawierały m.in. informację  
o województwach na terenie których położona była JCWP. W przypadku cieków 
położonych na granicy województw koordynatorzy projektujący sieć  
z poszczególnych WIOŚ ustalali, na terenie którego województwa powinien być 
prowadzony monitoring służący ocenie stanu JCWP. W wykazach KZGW z 2012 r. 
wskazano 285 JCWP znajdujących się na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego i 51 JCWP na granicy dwóch województw. Spośród 51 spornych 
JCWP 17 wyznaczono do monitorowania przez WIOŚ w Olsztynie, przypisując je do 
województwa warmińsko-mazurskiego (łącznie 302 JCWP).  
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(dowód: akta kontroli str. 161-165)  

Z prowadzonych pomiędzy inspektoratami WIOŚ uzgodnień dotyczących 
przypisania spornych JCWP (znajdujących się na granicy województw) nie 
sporządzano odrębnych dokumentów. 
Jak wyjaśnił Naczelnik MŚ – w ww. zakresie prowadzono jedynie korespondencję 
mailową.   

W latach 2013-2016, WIOŚ skontrolował 14 oczyszczalni ścieków komunalnych  
o wydajności od 213 RLM do 105997 RLM (oczyszczalnia dla miasta i gminy Ełk), 
odprowadzających oczyszczone ścieki do wód płynących na obszarze ośmiu JCWP, 
które zostały przypisane do sąsiednich województw. Wyniki z tych kontroli nie były 
jednak przekazywane do właściwych Inspektoratów, odpowiedzialnych za 
monitoring tych JCWP.  

(dowód: akta kontroli str. 161-167)  

NIK zwraca uwagę, iż brak zachowania formy pisemnej ustaleń pomiędzy 
Inspektoratami w zakresie przypisania JCWP znajdujących się na granicach 
województw, może utrudniać rzetelne dokonanie analizy w zakresie istniejących 
zagrożeń i uwzględnienia w Wojewódzkich Programach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (dalej: „WPMŚ”) wszystkich JCWP.   
 
W wykazach KZGW przekazanych przez GIOŚ na etapie planowania WPMŚ na lata 
2013-2015, spośród 302 JCWP w województwie, 80 z nich było zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Natomiast na etapie planowania WPMŚ na 
lata 2016-2020 w wyniku analizy presji wskazano na 205 JCWP, dla których istniało 
ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych, w tym dla 25 określono to ryzyko jako 
małe, 60 jako średnie i 120 jako duże. 

(dowód: akta kontroli str. 168-182)  

Poradnik do monitoringu wód powierzchniowych8 w części I „Wytyczne do 
projektowani sieci i programów monitoringu wód powierzchniowych w wojewódzkich 
inspektoratach ochrony środowiska” (dalej  „Wytyczne do projektowania PPMŚ”) 
zobowiązał inspektoraty WIOŚ do przeprowadzenia analizy wszystkich JCWP na 
terenie województwa przed przystąpieniem do wyboru JCWP planowanych do 
monitorowania.  
WIOŚ na etapie sporządzania WPMŚ na lata 2013-2015 korzystał z danych 
zgromadzonych w ramach monitoringu wód prowadzonego w latach 2010-20129.  
Wyniki tych badań nie pokrywały się z danymi zawartymi w wykazach KZGW 
przekazanych do WIOŚ w 2012 r. i dotyczyło to m.in.:  
• 17 JCWP, które wg danych KZGW były zagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych, natomiast wg badań WIOŚ - ich stan ekologiczny lub potencjał 
był dobry lub powyżej dobrego (w dwóch przypadkach). 

• 25 JCWP, które wg wykazów KZGW nie były zagrożone nieosiągnięciem celów 
środowiskowych, natomiast wyniki badań WIOŚ wskazywały, że ich stan był zły.   

Na etapie opracowywania WPMŚ na lata 2016-2020 korzystano z danych 
zgromadzonych przez WIOŚ z monitoringu wód rzecznych w latach 2013-201510, 
przy czym wyniki tych badań również nie pokrywały się z danymi KZGW 
przekazanymi do WIOŚ w 2014 r. Dotyczyło to: 

                                                      
8 „Poradnik do monitoringu wód powierzchniowych” zatwierdzony przez GIOŚ w styczniu 2014 r. 
9 spośród 90 JCWP badanych przez WIOŚ w latach 2010-2012, 47 oceniono jako stan zły, dla 9 nie dokonano oceny zaś stan 

pozostałych 34 JCWP oceniono, jako dobry. 
10 Spośród 102 JCWP badanych w latach 2013-2015 wskazywały, że było 57 JCWP, których stan oceniono jako zły, 3 JCWP 

nie oceniono, zaś pozostałe 42 JCWP oceniono ich stan lub potencjał ekologiczny jako dobry. 
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• 27 JCWP, które wg danych KZGW były zagrożone nieosiągnięciem celów 
środowiskowych (ryzyko zagrożenia było małe, średnie lub duże), zaś wg 
wyników badań WIOŚ oceniono ich potencjał lub stan ekologiczny jako dobry, 

• 9 JCWP, które wg wykazów KZGW nie były zagrożone nieosiągnięciem celów 
środowiskowych, natomiast wyniki badań WIOŚ wskazywały, że ich stan był zły.   

(dowód: akta kontroli str. 168-182)   

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału MŚ – w przypadku stwierdzenia na etapie 
planowania WPMŚ istotnych różnic lub rozbieżności danych dotyczących 
poszczególnych JCWP, informowano GIOŚ o tych rozbieżnościach, w postaci 
zapisów w plikach excel drogą elektroniczną. WIOŚ przekazując do GIOŚ 
informacje o stwierdzonych błędach, nie otrzymywał zwrotnej informacji czy uwagi 
zostały uwzględnione i przekazane do KZGW. W tych przypadkach, przy dalszych 
działaniach związanych z planowaniem WPMŚ, postępowano tak, jakby uwagi były 
uwzględnione i zatwierdzone, wykorzystując m.in. wyniki badań JCWP z lat 2010-
2012 oraz 2013-2015.   
Podał też, że WIOŚ na etapie opracowywania WPMŚ na lata 2013-2015 nie 
otrzymał danych dotyczących obszarów zagrożonych eutrofizacją komunalną.  
W okresie planowania WPMŚ na lata 2016-2020 otrzymał wszystkie wykazy,  
o których mowa w artykule 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, jednakże informacje  
o punktach zrzutu ścieków komunalnych, przemysłowych i ze stawów rybnych były 
praktycznie nieprzydatne, bowiem wskazywały siedzibę podmiotu, a nie miejsce 
faktycznego zrzutu ścieków.  

(dowód: akta kontroli str. 161-165)  

2.2. W WPMŚ na lata 2013-2015, zatwierdzonym przez GIOŚ w lutym 2013 r. 
zaplanowano badania monitoringowe dla 101 JCWP, tj. 33% wyznaczonych JCWP. 
W aneksie do ww. WPMŚ zatwierdzonym przez GIOŚ w grudniu 2014 r. dla ww. 
JCWP zwiększono liczbę ppk z 101 do 102. 

W WPMŚ na lata 2016-2020 zatwierdzonym przez GIOŚ w grudniu 2015 r. 
wyznaczono na terenie województwa 125 ppk na 121 JCWP (40% wszystkich JCWP). 

(dowód: akta kontroli str. 183-233)  

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, że opracowując WPMŚ na lata 2013-2015 przyjęto 
zasadę kontynuacji badań w ramach monitoringu operacyjnego JCWP badanych  
w latach 2010-2012. Zwiększono liczbę monitorowanych JCWP (w szczególności 
badanych w ramach monitoringu diagnostycznego) o te, które były położone na 
obszarach ochrony siedliskowej i gatunkowej (Natura 2000) wybierając, w ocenie 
WIOŚ najbardziej reprezentatywne JCWP mające największe znaczenie dla tych 
siedlisk. Planując WPMŚ na lata 2016-2020 przyjęto zasady wynikające  
z wytycznych GIOŚ, dostosowując plany do możliwości finansowych i kadrowych 
WIOŚ. Z uwagi na sytuację hydrologiczną regionu, w wielu przypadkach brak było 
możliwości ustalenia ppk, w których byłaby możliwość poboru prób z wymaganą 
przepisami częstotliwością.   

(dowód: akta kontroli str. 234-235)  

Według danych WIOŚ, spośród 302 JCWP, w latach 2013-2015 monitoringiem 
diagnostycznym objęto 30 JCWP i 20 JCWP w 2016 r.11, monitoringiem 
operacyjnym odpowiednio 98 i 5412, monitoringiem obszarów chronionych 83 i 4813 , 
zaś monitoringiem badawczym – 1314 i 6  JCWP.  

(dowód: akta kontroli str. 236-241)  

                                                      
11 20 JCWP spośród 85 zaplanowanych w ramach WPMŚ na lata 2016-2020.  
12 Spośród 127 zaplanowanych w ramach WPMŚ na lata 2016-2020. 
13 Spośród 108 zaplanowanych w ramach WPMŚ na lata 2016-2020. 
14 W tym 8 JCWP, które nie były uwzględnione w WPMŚ na lata 2013-2015. 
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W latach 2013-2016, spośród 302 JCWP bezpośrednimi badaniami 
monitoringowymi objęto 115 JCWP (38%). Pozostałe 187 (62%) JCWP nie były nimi 
objęte, w tym m.in.: 30 z powodu braku środków kadrowych i finansowych,  
24 z  braku możliwości ustanowienia reprezentatywnego ppk lub możliwości poboru 
prób z wymagana częstotliwością (ciek okresowy lub epizodyczny), cztery z powodu  
derogacji czasowej w latach 2013-2015, 10 w wyniku błędnej analiza presji (brak 
zagrożenia ze strony rolnictwa), 59 z powodu braku zagrożenia osiągnięcia celów 
środowiskowych (wg wykazów KZGW), a 13 ze względu na małe ryzyko 
nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Spośród ww. 187 JCWP, 31 JCWP zaplanowano do badań po 2016 r. w ramach 
WPMŚ na lata 2016-2020. 

(dowód: akta kontroli str. 242-251)  

2.2.1. W latach 2013-2016 monitoringiem diagnostycznym (dalej „MD”) objęto 
łącznie 50 JCWP, w tym 30 zaplanowanych w ramach WPMŚ na lata 2013-2015 
oraz 2015 w 2016 r. Spośród 85 JCWP zaplanowanych do MD w ramach WPMŚ na 
lata 2016-2020, w 22 przypadkach zaplanowano JCWP, które były objęte MD  
w ramach WPMŚ na lata 2013-2015. 

Jak podał Naczelnik Wydziału MŚ – ww. 22 JCWP ponownie objęto MD, gdyż wyniki 
badań wskazywały, iż nie osiągnęły one stanu dobrego. w związku z czym, zgodnie  
z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie monitoringu, uwzględniono  
je w WPMŚ na kolejne lata.   

(dowód: akta kontroli str. 161-165 i 236-241)  

W okresie objętym kontrolą, badania w ramach MD elementów biologicznych 
przeprowadzono łącznie na 48 JCWP16. Analiza tych badań wykazała m.in., że: 
− wszystkie 48 objęto badaniem składu i liczebności, co najmniej jednego  

z elementów flory wodnej (fitoplankton, fitobentos i makrofity), 
− w 44 JCWP badania przeprowadzono w zakresie makrobezkęgowców 

bentosowych, pozostałe natomiast 4 JCWP nie objęto tymi badaniami z powodu 
braku możliwości poboru w ppk reprezentatywnej próby.  

− w 24 JCWP objęto badaniami w zakresie ichtiofauny (zlecanie tych badań 
należy do GIOŚ), na pozostałych 24 JCWP nie wykonano takich badań.  

 (dowód: akta kontroli str. 252-253)  

W okresie od 22 grudnia 2006 r. do końca 2016 r. monitoringiem diagnostycznym 
nie objęto 241 JCWP, tj. 80% JCWP wyznaczonych na terenie województwa 
Przyczyną niezaplanowania i nieobjęcia badaniami ww. JCWP było m.in. w: 103 
przypadkach brak zagrożenia lub małe ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych 
w wykazach sporządzonych przez KZGW, 24 – brak możliwości ustalenia 
reprezentatywnego ppk lub wykonania badań (ciek okresowy lub epizodyczny), zaś 
w 18 – małe znaczenie lub istotność hydrologiczna JCWP dla dorzecza.  

 (dowód: akta kontroli str. 254-269)  

Do dnia zakończenia kontroli NIK, WIOŚ nie dysponował danymi dotyczącymi 
określenia zlewni lub podzlewni w obszarze dorzecza dla poszczególnych JCWP. 
Dotyczyło to m.in. 241 JCWP (rzek), które nie zostały od 22 grudnia 2006 r. 
zaplanowane do badań w ramach monitoringu diagnostycznego.   

(dowód: akta kontroli str. 168-182 i 254-269)  

Rozporządzenie w sprawie monitoringu w załączniku nr 2 stanowi, m.in., że 
monitoring diagnostyczny jest prowadzony w punktach reprezentatywnych  
w wystarczającej liczbie części wód powierzchniowych w celu dokonania oceny 

                                                      
15 z tego dla dwóch JCWP (PLRW200025264199 i PLRW2000175514), były objęte MD w ramach PPMŚ na lata 2013-2015. 
16 W tym na dwóch JCWP zarówno w ramach WPMŚ na lata 2013-2015, jaki w ramach WPMŚ na lata 2016-2020 
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ogólnego stanu wód powierzchniowych w ramach każdej zlewni lub podzlewni na 
obszarze dorzecza. Wytyczne do projektowania PPMŚ zobowiązywały WIOŚ do 
planowania monitoringu diagnostycznego w wystarczającej liczbie wód 
powierzchniowych aby umożliwić ocenę ogólnego stanu w obrębie każdej zlewni lub 
podzlewni na obszarze dorzecza.  

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału MŚ - Na etapie planowania PPMŚ w zakresie 
monitoringu diagnostycznego nie analizowano układu zlewniowego, bowiem dane,  
z GIOŚ wskazywały iż każda JCWP ma odrębną zlewnię. W takim układzie 
monitoringiem diagnostycznym powinno się objąć wszystkie 302 JCWP na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. Z uwagi, iż przeprowadzenie badań 
wszystkich JCWP w ramach monitoringu diagnostycznego nie było wykonalne,  
w planach na lata 2013-2015 i na lata 2016-2020 uwzględniono tylko te badania, 
które WIOŚ był w stanie wykonać. I tak na lata 2013-2015 uwzględniono głównie te 
JCWP, które znajdowały się na obszarach chronionych (Natura 2000). W PPMŚ na 
lata 2016-2020 starano się uwzględnić te JCWP, które: przekraczały granicę 
państwa, przepływały lub wpływały na obszary ochrony siedlisk lub gatunków, 
reprezentowały każdy z typów abiotycznych cieków wodnych znajdujących się na 
terenie województwa (osiem typów), każdy z typów presji (eutrofizacja komunalna, 
rolnictwo, zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych „zwane dalej 
OSN”, każdy z typów zagrożenia (mały, średni i duży). Przy planowaniu nie 
uwzględniono wszystkich JCWP, które powinny być w nich uwzględnione, z uwagi 
na ograniczenia kadrowe i finansowe WIOŚ związane z możliwością wykonania 
badań monitoringowych przyjmując zasadę dostosowania planów do naszych 
możliwości finansowych i organizacyjnych. W formie ustnej informowano 
Wojewódzkiego Inspektora, iż przygotowane przez WIOŚ plany PPMŚ nie 
uwzględniały wszystkich JCWP, które powinny być w nich ujęte, a jedynie te które 
byliśmy w stanie zbadać (z uwagi na ograniczone środki i możliwości kadrowe). Na 
etapie sporządzania wojewódzkich PPMŚ  na lata 2013-2015 i 2016-2020 GIOŚ nie 
wymagał od WIOŚ planowania monitoringu diagnostycznego w układzie 
zlewniowym, pomimo iż zapisy w obu planach stanowiły, że oceny JCWP 
dokonywane będą w tym układzie. 

(dowód: akta kontroli str. 161-165) 

2.2.2. Spośród 302 JCWP, według danych KZGW przekazanych w 2012 r. do 
WIOŚ, 80 było zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, z tego  
w WPMŚ na lata 2013-2015 zaplanowano badania w ramach monitoringu 
operacyjnego (dalej: „MO”) 52 JCWP. Spośród pozostałych 28 JCWP nieobjętych 
monitoringiem operacyjnym, w trzech przypadkach wyniki badań JCWP17 
przeprowadzonych przez WIOŚ w latach 2011-2012 wskazywały na stan dobry.  
W jednym natomiast przypadku18 nie było możliwości ustanowienia reprezentatywnego 
ppk, zaś w kolejnym (Kanał Elbląski od stanowiska szczytowego pochylnia do wpływu 
do jez. Drużno) odstąpiono od badań w latach 2013-2015, ze względu na zaplanowane 
na ten okres prace związane z rewitalizacją Kanału Elbląskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 182, 270-283)  

Według danych KZGW przekazanych do WIOŚ w 2014 r. ryzyko nieosiągnięcia 
celów środowiskowych dotyczyło 205 JCWP, z tego 99 zostało zaplanowanych do 
objęcia monitoringiem operacyjnym (dalej: „MO”) w WPMŚ na lata 2016-2020. 
Pozostałe 106 JCWP nie zaplanowano do badań MO, w tym w 11 przypadkach 
wynikało to z uzyskania przez te JCWP stanu dobrego (wyniki badań  
z lat 2013-2015), a w 95 – z powodu braku środków finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 182, 236-241 i 284-292)  

                                                      
17 Krutynia do wpływu do jez. Bełdany wraz z dopływami i jeziorami, Omulew od źródeł do Czarnej Rzeki, Łyna do dopływu  

z jez. Jełguń.  
18 PLRW200025285693 Iławka do wypływu z jez. Iławskiego 
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WIOŚ nie zaplanował w WPMŚ na lata 2013-2015 do objęcia monitoringiem 
operacyjnym 23 JCWP19 (spośród 80 JCWP) wskazanych przez KZGW, jako 
zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazując, iż 20 z nich zostało 
zgrupowanych z JCWP na obszarze, których zaplanowano monitoring 
diagnostyczny, a dwie JCWP nie uwzględniono w planach z uwagi na brak środków 
finansowych.20  

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania PPMŚ - grupowaniem JCWP można objąć 
tylko cieki badane w ramach monitoringu diagnostycznego, które są niezagrożone 
osiągnięciem celów środowiskowych. Powinny się one charakteryzować tym samym 
typem abiotycznym oraz sposobem użytkowania obszaru zlewni JCWP. 

Spośród 205 JCWP, które wg wykazów KZGW z 2014 r. były zagrożone ryzykiem 
nieosiągnięcia celów środowiskowych, WIOŚ w WPMŚ na lata 2016-2020 nie 
zaplanował badań w ramach monitoringu operacyjnego dla 95 JCWP, w tym 11 
JCWP, które były zagrożone wg wykazów KZGW z 2012 r. i nie były objęte 
badaniami monitoringowymi w ramach WPMŚ na lata 2013-2015.  

 (dowód: akta kontroli str. 182, 236-241 i 270-293)  

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, iż planując monitoring operacyjny na lata 2013-
2015 i na lata 2016-2020 nie uwzględniono wszystkich JCWP zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na brak środków finansowych  
i możliwości kadrowych. Z powodu błędnej interpretacji wytycznych GIOŚ do 
planowania monitoringu na lata 2013-2015 dokonano grupowania JCWP. 

(dowód: akta kontroli str. 161-165)  

NIK nie podziela wyjaśnień Naczelnika Wydziału MŚ, iż nieujęcie omawianych 
JCWP, w ramach monitoringu operacyjnego, w WPMŚ na lata 2013–2015 i 2016-
2020, spowodowane było brakiem wystarczających środków finansowych, gdyż 
takie postępowanie świadczy o ograniczaniu i dostosowaniu zakresu WPMŚ na lata 
2013–2015 do możliwości finansowych, a nie do rzeczywistych potrzeb. Brak 
środków finansowych może, co najwyżej usprawiedliwiać brak wykonania zadań, ale 
nie brak ich planowania. W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z § 5 
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie monitoringu wód zgodnie, z którym monitoring 
operacyjny JCWP ustanawia się w celu ustalenia stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, które uznano za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich 
celów środowiskowych. Ponadto, niezaplanowanie takich badań w WPMŚ na lata 
2013-2015 było niezgodne z zatwierdzonym przez Ministra Środowiska Programem 
Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013–2015 zgodnie, z którym 
programem monitoringu operacyjnego w województwie powinny zostać objęte 
jednolite części wód płynących, zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych 
według wykazu sporządzonego przez Prezesa KZGW. Tym samym 
niezaplanowanie monitoringu ww. JCWP w projekcie WPMŚ na lata 2013–2015 
stanowiło naruszenie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska21, 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 

                                                      
19 Trzy JCWP (PLRW20002426819, PLRW20002526261539, PLRW200025264199) uwzględniono w WPMŚ na lata 2016-

2020 
20 JCWP PLRW20002526439 – jez. Mikołajskie i Bełdany na etapie projektowania sieci pomiarowej na lata 2013-2015  

zgłoszono uwagę do GIOŚ iż ta JCWP powinna być ujęta jako dwie oddzielne JCWP jeziorne. 
21 Dz. U. z 2013 r. poz. 686, ze zm. 
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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.  

2.2.3. Spośród 123 JCWP zaplanowanych w WPMŚ na lata 2016-2020 
monitoringiem obszarów chronionych objęto 83 JCWP w WPMŚ na lata 2013-2015 
oraz 49 JCWP w 2016 r., w tym:  
− wszystkie trzy JCWP narażone na zanieczyszczenia związkami azotu 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych, wymienione w rozporządzeniu nr 12/2012  
z 10 września 2012 r. Dyrektora RZGW w Warszawie,   

− 57 i 32 (55 po 2016 r.), spośród 128 JCWP ze względu na obszary wrażliwe na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych (dalej: „MOEU”), wyznaczając po jednym ppk dla każdej JCWP, 

− 62 i 32, spośród 168 JCWP ze względu na obszary przeznaczone do ochrony 
siedlisk i gatunków ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, wyznaczając 
po jednym ppk dla każdej JCWP.  

Na terenie województwa nie wyznaczono JCWP, o których mowa w art. 49b, ust. 3 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne22 (dalej: „Prawo wodne”), tj. obszarów 
chronionych ze względu na pobór wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia. Nie wyznaczono także JCWP powiązanych ze względu 
na obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 
gospodarczym.  

W latach 2013-2016 badaniami w zakresie spełnienia wymagań obszarów 
chronionych ze względu na wody przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym 
kąpieliskowych, objęto jedną JCWP na rzece Nogat. Jak podał Naczelnik Wydziału 
MŚ badania w tym zakresie planował i prowadził WIOŚ w Gdańsku. Na etapie 
planowania monitoringu na lata 2013-2015 i 2016-2020 kontaktowano się z WIOŚ  
w Gdańsku tylko drogą elektroniczną. Nie sporządzono odrębnych dokumentów: 
umowy, porozumienia czy notatki służbowej odnośnie ustaleń w tym zakresie, gdyż 
nie było takiego wymogu, ani potrzeby. 

 (dowód: akta kontroli str. 294-326)  

Jako przyczyny niezaplanowania w WPMŚ na lata 2013-2015 monitoringu MOEU 
dla 71 JCWP na obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, WIOŚ wskazał m.in. w:  
− 9 przypadkach brak możliwości ustalenia reprezentatywnego ppk, w tym  

w jednym z uwagi na zaplanowaną rewitalizację Kanału Elbląskiego oraz ze 
względu na charakter jeziorny JCWP (jezioro Mikołajskie i Bełdany), a w siedmiu 
wyniki badań z lat 2011-2012 wskazywały, że JCWP osiągnęły stan dobry,  

− 41 przypadkach na etapie planowania stwierdzono brak zrzutu ścieków lub 
uznano, że zrzut jest nieistotny dla jakości wód JCWP (jeden przypadek),  
a w pozostałych 14 - odstąpiono od zaplanowania badań MOEU ze względu na 
brak środków finansowych i kadrowych.  

Spośród 55 JCWP, które nie zostały zaplanowane w WPMŚ na lata 2013-2015 do 
badań w ramach MOEU, w stosunku do czterech JCWP, analiza presji z 2007 r., 
wskazywała na jej istnienie ze strony gospodarki komunalnej. W stosunku do  
pozostałych 51 JCWP opracowane na zlecenie KZGW w 2007 r. analizy nie zwierały 
informacji o rodzaju presji lub brak było takich analiz.  

                                                      
22 Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm. 
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W WPMŚ na lata 2016-2020, WIOŚ nie zaplanował MOEU dla 41 JCWP, w tym  
w 9 przypadkach z powodu braku możliwości ustalenia reprezentatywnego ppk,  
14 z uwagi na osiągnięcie stanu dobrego, 16 z uwagi na brak zrzutu ścieków,  
a w dwóch  z powodu braku środków finansowych. Spośród ww. 41 JCWP, w ośmiu 
z nich analiza presji z 2013 r. wskazywała na zagrożenia wynikające z gospodarki 
komunalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 327-360)  
 
Na etapie planowania WPMŚ na lata 2013-2015, WIOŚ nie uwzględnił MOEU dla 55 
JCWP, w tym w 41 przypadkach spowodowane było to stwierdzeniem przez WIOŚ 
braku zrzutu ścieków, a w 14 – nie zaplanowano monitoringu z powodu braku 
środków finansowych. Tymczasem analiza presji z 2007 r. wykonana na zlecenie 
KZGW wskazywała na istniejące zagrożenie ze strony gospodarki komunalnej dla 
czterech JCWP23, a kontrola NIK wykazała, że 47 JCWP posiadało na swym 
obszarze oczyszczalnie ścieków, w tym na terenie 11 JCWP znajdowały się 
oczyszczalnie ścieków komunalnych o wydajności od 1100 do 9045 RLM. I tak np. 
na JCWP:  
− Szkotówka od Lipowskiej Strugi do połączenia z Wkrą bez Wkry znajdowała się 

oczyszczalnia w Kozłowie o wydajności 3670 RLM,  
− Konopka do wpływu do jez. Roś – oczyszczalnia w Białej Piskiej o wydajności 

9045 RLM,  
− Kiermas od wypływu z jez. Kośno do ujścia z jez. Umląg – oczyszczalnia  

w Purdzie o wydajności 1440 RLM.  

Oczyszczalnie ścieków komunalnych znajdowały się także na obszarze 12 JCWP 
(spośród 14 JCWP), które z powodu braku środków finansowych i możliwości 
kadrowych nie objęto MOEU na etapie planowania WPMŚ na lata 2013-2015. I tak np. 
na JCWP:  
− Korszynianka – na tym obszarze znajdowała się oczyszczalnia ścieków  

w miejscowości Korsze o wydajności 7431 RLM, 
− Ełk (Łaźna Struga) na jez. Łaśmiady z Gawlikiem – zrzut oczyszczonych ścieków 

z oczyszczalni dla gminy Wydminy w miejscowości Mazuchówka (2896 RLM). 

Na etapie planowania WPMŚ na lata 2016-2020 MOEU nie uwzględniono 18 JCWP, 
które były wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 
źródeł komunalnych, w tym 8 JCWP, dla których analiza presji z 2013 r. wskazywała 
na gospodarkę komunalną, jako przyczynę zagrożenia niespełnienia lub 
nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Żadna z 55 i 18 JCWP nieuwzględnionych w planie na lata 2013-2015 oraz na lata 
2016-2020 do badań w ramach MOEU, nie była w okresie od 22 grudnia 2006 r.  
do końca 2016 r. badana w zakresie spełniania wymagań i osiągnięcia celów 
środowiskowych dla obszaru chronionego.  

(dowód: akta kontroli str. 297-308, 327-360, 441-443 i 653-671) 

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania PPMŚ monitoringiem obszarów 
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obejmuje się JCWP, gdy rzeczywiście są 
odprowadzane do nich ścieki komunalne. Ścieki te mogą być odprowadzane 
bezpośrednio lub pośrednio poprzez dopływy.  Ponadto, rozporządzenie w sprawie 
monitoringu w załączniku 1 pkt 25 stanowi m.in., że monitoring obszarów 
chronionych prowadzony jest dopóki obszary te nie spełnią wymagań zawartych  

                                                      
23 dla pozostałych nie wskazano przyczyn zagrożenia (10) lub nie objęto ich analizą. 
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w przepisach szczególnych oraz określonych dla nich celów środowiskowych,  
o których mowa w art. 38 d ust. 1 i 2 oraz art. 38f ustawy Prawo wodne. 

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, że przy planowania MOEU na lata 2013-2015 
 i 2016-2020 dane, które WIOŚ otrzymał z KZGW (zarówno te z 2007 jak i z 2013 r.) 
były praktycznie nieprzydatne, bowiem nie wskazywały lokalizacji punktu zrzutu 
ścieków, a jedynie adres właściciela oczyszczalni. Po wstępnym zapoznaniu się 
 z wynikami analizy presji sporządzonej na zlecenie KZGW (za oba okresy) 
stwierdzono, że nie są one wiarygodne (były przypadki, że JCWP znajdowała się na 
obszarze leśnym, a w analizie presji wskazywano na zagrożenia ze strony 
rolnictwa), dlatego też nie brano tych wyników przy planowaniu monitoringu  
w zakresie MOEU na lata 2013-2015 i 2016-2020. Także uzyskiwane informacje od 
Wydziału Inspekcji WIOŚ nie zawsze odzwierciedlały stan faktyczny.  
O funkcjonowaniu niektórych oczyszczalni, odprowadzających oczyszczone ścieki 
do wód płynących (JCWP) Naczelnik Wydziału MŚ dowiedział się w czasie kontroli 
NIK. Przy planowaniu na oba okresy monitoringu wyłączano te JCWP, które 
osiągnęły w poprzednich badaniach stan dobry. Istotność zrzutu ścieków dla jakości 
wód ustalano na podstawie własnych analiz (informacji z pozwoleń wodnoprawnych 
lub analiz badań przekazywanych do WIOŚ w ramach automonitoringu).  
W przypadku, gdy zrzut nie przekraczał 5 m3/dobę to uznawaliśmy, że zrzut jest 
nieistotny. Wiedząc ile badań jesteśmy w stanie wykonać w pierwszej kolejności 
wyłączaliśmy z planowania te, które wg naszej ówczesnej wiedzy miały najmniejsze 
zrzuty lub w ogóle ich nie miały. Nie informowaliśmy GIOŚ o problemach (złej 
jakości przekazanych nam materiałów do planowania MOEU) nasze dane 
odnotowywaliśmy w przekazywanych do GIOŚ plikach służących do planowania 
monitoringu.  

(dowód: akta kontroli str. 323-326)  
 
W WPMŚ na lata 2013-2015 oraz na lata 2016-2020 monitoringiem obszarów 
chronionych ze względu na obszary przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków 
(dalej: „MOna” lub „MDna”), ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla 
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, 
nie objęto odpowiednio 107 i 136 JCWP, spośród 169 JCWP w zasięgu, których  
(wg danych KZGW) znajdowały się te obszary.  
W WPMŚ na lata 2013-2015 nie zaplanowano do badań m.in. 9 JCWP, które 
osiągnęły stan dobry, 18 JCWP - dla których nie było możliwości wyznaczenia 
reprezentatywnego ppk oraz 11 JCWP, które wg WIOŚ nie znajdowały się na 
obszarach chronionych. 

Na etapie planowania WPMŚ na lata 2016-2020 nie uwzględniono m.in. 16 JCWP, 
które osiągnęły stan dobry, 19 dla których nie było możliwości wyznaczenia ppk oraz 
14 z uwagi, iż wg WIOŚ, nie znajdowały się one na obszarach chronionych.  
Na okres po 2016 r. zaplanowano monitoring MOna lub MDna dla 48 JCWP.      

 (dowód: akta kontroli str. 310-322)  

Spośród 169 JCWP, które wg wykazów KZGW znajdują się na obszarach 
chronionych ze względu na ochronę siedlisk i gatunków, WIOŚ nie zaplanował do 
badań monitoringowych w ramach: 
− WPMŚ na lata 2013-2015 dla 69 JCWP, w tym: 67 JCWP z powodu braku 

środków finansowych i kadrowych i dwóch JCWP - omyłkowo pominiętych.  

− WPMŚ na lata 2016-2020 dla 39 JCWP z powodu braku środków finansowych, 
monitoringu.  
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Żadna z ww. JCWP w okresie poprzedzającym programowanie nie spełniała 
wymagań i nie osiągnęła celów środowiskowych dla tych obszarów, a także nie była 
od 22 grudnia 2006 r. przedmiotem takich badań. 

(dowód: akta kontroli str. 361-373)  

Rozporządzenie w sprawie monitoringu w załączniku 2 pkt 25 stanowi, że 
monitorowanie obszarów chronionych jest prowadzone, dopóki obszary te nie 
spełnią wymagań zawartych w przepisach szczególnych na mocy, których zostały 
utworzone, oraz nie spełnią określonych dla nich celów środowiskowych.  

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, że w przypadku, gdy stwierdzono (na podstawie 
analizy danych przestrzennych uzyskanych z Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w zakresie obszarów chronionych oraz danych uzyskanych z GIOŚ), że 
JCWP znajduje się na granicy bądź tylko jej mały fragment znajduje się w obszarze 
chronionym, odstępowano od uwzględnienia tej JCWP w planie monitoringu 
obszarów chronionych (MOna), nawet jeśli znajdowała się w wykazie KZGW.   
W przypadku, gdy obszary chronione nie były związane z bytowaniem roślin lub 
zwierząt, których bytowanie było zależne od wód płynących także odstępowano od 
objęcia JCWP MOna. Główną jednak przyczyną nieuwzględnienia tych JCWP 
 w planach monitoringu był brak środków finansowych. Informacje o odstępstwach 
od danych przekazanych przez KZGW  (w zakresie lokalizacji JCWP na obszarach 
chronionych) zamieszczano tylko w wykazach sporządzanych dla GIOŚ na etapie 
planowania monitoringu. Nie informowano GIOŚ (odrębnym pismem)  
o odstępstwach od wytycznych w zakresie planowania tego monitoringu. Na 
podstawie przekazanych danych tabelarycznych GIOŚ był poinformowany  
o zmianach i przyjął te rozbieżności do wiadomości poprzez zaakceptowanie 
przekazanych im tabel (brak było uwag w tym zakresie). Nie przekazywano też do 
GIOŚ informacji o braku środków finansowych na monitoring obszarów chronionych, 
między innymi dlatego, że WIOŚ nie potrafił określić ile środków brakuje. Jak podał 
naczelnik MŚ „Nie można bowiem ustalić jaki jest koszt badań monitoringowych dla 
jednej JCWP. Wynika to z tego, że np. badania laboratoryjne mogą być 
wykonywane równocześnie dla próbek pochodzących z badania jezior czy 
powietrza, jest to zależne od odległości do ppk, zakresu zlecanych badań 
laboratoryjnych  oraz różnych metod oznaczanie wskaźników”.    

(dowód: akta kontroli str. 323-326)  

2.2.4. Zgodnie z WPMŚ na lata 2013-2015 i na 2016-2020 monitoring badawczy 
zaplanowano odpowiednio na 4 i 5 JCWP, wyznaczając od  jednego do dwóch ppk.  

Zgodnie z obowiązującym w okresie planowania, rozporządzeniem w sprawie 
monitoringu w ust. 10 załącznika 2, ze względu na potrzeby wymiany informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, do badań w ramach 
monitoringu badawczego wskazano m.in. punkt pomiarowy Nowa Pasłęka-Pasłęka, 
km 2 – w górę biegu rzeki od jej ujścia.  

WIOŚ w badanym okresie zaplanował monitoring badawczy, w tym wymieniony  
w ww. rozporządzeniu, punkt intensywnego monitorowania dla JCWP Pasłęka od 
wypływu ze zb. Pierzchały do ujścia.    

W ramach WPMŚ na lata 2013-2015 programem monitoringu badawczego w ppk 
intensywnego pomiaru objęto JCWP - ujścia rzek przy granicy państwa z Obwodem 
Kaliningradzkim, tj. Węgorapa od wypływu z jeziora Mamry do granicy państwa oraz 
Łyna od Pisy do granicy państwa. W latach 2015-2016 prowadzono także 
monitoring badawczy w ppk na JCWP Guber od Rawy do ujścia. W WPMŚ na lata 
2016-2020 programem tego monitoringu objęto ppk intensywnego monitorowania na 
obszarze JCWP Elbląg do Młynówki, w ramach monitoringu rzek przymorza  
w celu określenia ładunków odprowadzanych do Bałtyku.  
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W okresie objętym kontrolą WIOŚ, na podstawie umowy z 30 października 2014 r. 
zawartej z NFOŚiGW, realizował monitoring badawczy w 6 ppk zlokalizowanych na 
sześciu rzekach (w ramach monitoringu rzek przymorza), tj. na rzece Liwa ppk 
Kwidzyn, Elbląg – ppk Bągart, Pasłęka – ppk Pierzchały, Łyna – ppk Sępopol, 
Guber – ppk Prosna, Węgorapa – ppk Mieduniszki.  Wg wyjaśnień Naczelnika 
Wydziału MŚ, badania te, z uwagi na lokalizację ppk przy wodowskazach, pozwalały 
na określenie bilansu wód i ładunków zanieczyszczeń. Ponadto rzeki Węgorapa  
i Łyna były badane na potrzeby posiadania jak najszerszej wiedzy  
o jakości wód przekraczających granice państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 323-326 i 374-389)  

WIOŚ realizując WPMŚ na lata 2013-2015 objął monitoringiem badawczym osiem 
JCWP, które nie były ujęte w planach WPMŚ, nie informując GIOŚ  
o wprowadzonych zmianach w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 374-375 i 390-391)  

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania PPMŚ, zmiany w programie monitoringu 
badawczego, w tym w zakresie wyboru JCWP do tego monitoringu, mogą być 
wprowadzane na bieżąco i nie wymagają aneksowania wojewódzkich PMŚ, a każda 
zmiana powinna być zgłaszana do GIOŚ. 

Jak podał Naczelnik MŚ, z powodu niedopatrzenia, nie poinformowano GIOŚ  
o rozszerzeniu monitoringu badawczego na lata 2013-2015 o badania ww. JCWP. 
Przyczyną rozszerzenia tych badań było w przypadku ppk na rzece Elbląg do 
Młynówki (PLRW20001754356) określenie w latach 2015-2016 ładunków 
odprowadzanych do Bałtyku. W przypadku ppk na rzece Korszyniance, której JCWP 
(PLRW7000175848889) była objęta monitoringiem operacyjnym rozszerzone 
badania (monitoring badawczy) w zakresie metali ciężkich (ołowiu, kadmu) 
wprowadzono w związku z zagrożeniem zanieczyszczenia rzeki przez zakład 
produkcji akumulatorów w Korszach. W pozostałych sześciu przypadkach wynikało 
to z konieczności przeprowadzenia badań w zakresie substancji priorytetowych, 
bowiem monitoring diagnostyczny wskazał na przekroczenia w tym zakresie. WIOŚ 
z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu wyników pomiarów nie miał możliwości 
aneksowania PPMŚ (uwzględnienia monitoringu operacyjnego), dlatego też 
zwiększono liczbę JCWP objętych monitoringiem badawczym, który nie wymagał 
aneksowania PPMŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 323-326)  

Badanie lokalizacji i sposobu wyznaczania wybranych dziewięciu ppk wykazało, że 
punkty te nie spełniały wszystkich kryteriów określonych w załączniku 2 pkt IV do 
rozporządzenia w sprawie monitoringu. WIOŚ wyznaczając ppk do badań w ramach 
monitoringu obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na obszary 
przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków ustanowionych w ustawie o ochronie 
przyrody na lata 2013-2015. I tak w siedmiu24 przypadkach wyznaczył ppk, które nie 
spełniały kryteriów lokalizacji, w tym pięć punktów25 zlokalizowano w odległości od  
6 km do 60 km od granicy obszaru chronionego, jeden punkt26 - na cieku, który nie 
posiadał wody (ciek okresowy) oraz jeden27 - w rejonie bezpośredniego 
oddziaływania cofki (za przepompownią). 

WIOŚ wyznaczając ppk do badań w ramach monitoringu diagnostycznego w dwóch 
(spośród siedmiu analizowanych) przypadkach wyznaczył ppk na JCWP, tj. Guber 

                                                      
24 Spośród dziewięciu analizowanych punktów pomiarowo-kontrolnych w których zaplanowano badania monitoringowe  

w latach 2013-2016. 
25 PL01S0301_0899, PL01S0301_3566, PL08S0301_3034, PL01S0301_3558, PL01S0301_0883. 
26 PL01S0301_3540. 
27 PL01S0301_3574. 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  
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od Rawy do ujścia28 oraz Liwa od Starej Liwy do dopływu z jez. Burgale, które nie 
spełniały kryterium lokalizacji w miejscu oddalonym od lokalnych źródeł 
antropogenicznych (pkt 1 ppk 1 załącznika 2 ww. rozporządzenia). Ponadto żaden  
z ww. ppk nie spełniał warunku lokalizacji w miejscu umożliwiającym ocenę stanu 
wód w zlewniach o powierzchni większej niż 2500 km2 (ppk 2). 
Wyznaczając ppk, na których realizowano badania w ramach monitoringu 
operacyjnego w żadnym z dziewięciu badanych ppk nie uwzględniono kryterium 
wielkości i wpływu oddziaływania hydromorfologicznego (pkt 12, ppk 5). 

 (dowód: akta kontroli str. 392-403)  

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, iż lokalizacje ppk do badań w ramach monitoringu 
obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na obszary 
przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków zostały ustalone nieprawidłowo  
z powodu błędnej interpretacji wytycznych, co do lokalizacji ww. ppk. W badanym 
okresie przy lokalizacji ppk do monitoringu operacyjnego nie brano pod uwagę 
kryterium wielkości i wpływu oddziaływania hydromofologicznego, z uwagi na brak 
wiedzy co to kryterium oznacza. W przypadku monitoringu diagnostycznego, gdzie 
lokalizacja ppk nie spełniała kryterium lokalizacji w miejscu umożliwiającym ocenę 
stanu wód w zlewniach o powierzchni większej niż 2500 km2, nie było możliwe 
spełnienie tego kryterium, gdyż na terenie całego województwa tylko jedna JCWP 
(Łyna od Pisy do granicy państwa) spełniała to kryterium.   

(dowód: akta kontroli str. 110-113)  
 
2.3. WIOŚ w badanym okresie uwzględnił badanie elementów biologicznych dla 114 
JCWP, w tym: dla 48 objętych monitoringiem diagnostycznym,  97 – monitoringiem 
operacyjnym, 7 – badawczym oraz 92 – monitoringiem obszarów chronionych. 
W latach 2013-2015, spośród 114 ww. JCWP pełnymi badaniami elementów 
biologicznych, tj. w zakresie flory wodnej, makrobezkręgowców bentosowych oraz 
ichtiofauny, objęto 18 JCWP (MD), pozostałe JCWP badane w ramach MO, 
monitoringu badawczego lub monitoringu obszarów chronionych objęto badaniami 
biologicznymi w zakresie, co najmniej jednego elementu biologicznego.    

W WPMŚ na lata 2016-2020, spośród 114 ww. JCWP badania w zakresie flory 
wodnej (co najmniej jednego elementu) oraz makrobezkręgowców bentosowych 
zaplanowano dla 22 JCWP (MD), pozostałe JCWP objęto badaniem jednego  
z elementów biologicznych. W WPMŚ na lata 2016-2020 w zakresie badań 
elementów biologicznych w ramach MD, MO i monitoringu obszarów chronionych 
nie uwzględniono planowanych badań ichtiofauny.  

 (dowód: akta kontroli str. 404-429)  

Naczelnik wydziału MŚ wyjaśnił, że w WPMŚ na lata 2016-2020 nie uwzględniono 
badań wszystkich wymaganych elementów biologicznych, gdyż badania ichtiofauny 
planuje GIOŚ. Pierwsze takie badania są zaplanowanie na rok 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 110-113)  

WIOŚ otrzymał z GIOŚ wyniki badań ichtiofauny29 dla 50 JCWP z terenu 
województwa, z tego w kwietniu 2013 r. (badania  za 2011 r. i 2012 r.) dla 19 JCWP, 
w czerwcu 2015 r. (za 2014 r.) dla 15 JCWP oraz w maju 2016 r. (za 2015 r.) dla 16 
JCWP. Spośród ww. 50 JCWP, w 10 przypadkach wyników nie uwzględniono  
w ocenie JCWP z powodu przeoczenia, w 6 nie wykorzystano ich w ocenie  
z powodu braku badań fizykochemicznych i w sześciu - wyniki odrzucono, zgodnie  
z wytycznymi GIOŚ, gdyż znacznie odbiegały od wyników pozostałych wskaźników. 
WIOŚ wyniki z pozostałych 28 JCWP wykorzystał do oceny. 
                                                      
28 W aneksie do WPMŚ na lata 2013-2015 zmieniono lokalizację tego ppk, który pierwotnie znajdował się zbyt blisko budowli 

hydrotechnicznych. 
29 Badania ichtiofauny wraz z oceną realizował, na zleceni GIOŚ, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (IRŚ). 

Opis stanu 
faktycznego 
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 (dowód: akta kontroli str. 430)  

2.4. W latach 2013-2016 WIOŚ zaplanował i zrealizował monitoring substancji 
szkodliwych dla 21 JCWP. W WPMŚ na lata 2013-2015 zaplanowano prowadzenie 
monitoringu substancji szkodliwych dla środowiska na 17 JCWP, a zrealizowano na 
19 JCWP, w tym na dwóch (Pisa od Połapińskiej Strugi do ujścia oraz Sajna od 
starego koryta Sajny do ujścia) nieuwzględnionych w WPMŚ. 

W WPMŚ na lata 2016-2020 zaplanowano ww. monitoring dla wszystkich 21 JCWP, 
w tym dla 13 JCWP (na rok 2016), wykonano badania zgodnie z planem.   

(dowód: akta kontroli str. 431-432)  

2.5. W badanym okresie WIOŚ wyodrębnił 102 JCWP będące bezpośrednim 
odbiornikiem ścieków odprowadzanych z oczyszczalni komunalnych, z tego  
w ramach WPMŚ na lata 2013-2015 uwzględniono badanie 60 JCWP, w tym 17  
w 2013 r., 19 w 2014 r. i 24 w 2015 r., a w WPMŚ na lata 2016-2020 zaplanowano 
badania dla 74 JCWP, w tym 48 po 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 433-438)  

W WPMŚ na lata 2013–2015 dla 10 oczyszczalni komunalnych o największej 
wydajności w województwie, wyznaczono wprawdzie ppk na potrzeby monitoringu 
operacyjnego w sposób uniemożliwiający ocenę oddziaływania ww. oczyszczalni na 
wody powierzchniowe, to jednak nie ustanowiono stanowisk pomiarowych 
tworzących ppk powyżej i poniżej zrzutu ścieków. 

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, że w rozporządzeniu w sprawie monitoringu  
i w wytycznych do planowania PPMŚ nie sprecyzowano sposobu lokalizacji  
stanowisk poboru prób w ramach reprezentatywnych ppk w przypadku JCWP na 
obszarze, których znajdują się oczyszczalnie ścieków odprowadzające oczyszczone 
ścieki do wód powierzchniowych. Nie wskazano, że w tych przepadkach powinno 
być więcej niż jedno stanowisko.  

(dowód: akta kontroli str. 439-440 i 444-445 ) 

Zgodnie z ust. 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie monitoringu wód, 
reprezentatywne ppk 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. W pkt 14 ww. załącznika, określono, że  
w JCWP na potrzeby monitoringu operacyjnego można wyznaczyć tylko jeden 
reprezentatywny ppk, przy czym liczba stanowisk pomiarowych tworzących punkt 
reprezentatywny musi być wystarczająca dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 12. 

Zdaniem NIK, nie można ocenić wpływu oczyszczalni na JCWP bez uwzględnienia 
stanu wyjściowego (punktu odniesienia) oraz ewentualnych zmian w stanie JCWP, 
tj. dokonania badań powyżej i poniżej zrzutu ścieków. Tym samym, omawiane 
postępowanie pozostawało w sprzeczności z ww. przepisami rozporządzenia 
w sprawie monitoringu wód.  

2.6. WIOŚ sporządził WPMŚ na lata 2013-2015 po rozpoczęciu okresu jego 
obowiązywania, tj. w dniu 22 stycznia 2013 r. i skierował go do GIOŚ celem 
zatwierdzenia.   

(dowód: akta kontroli str. 183 i 446-447)   

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, że opóźnienie wynikało z dużej pracochłonności 
związanej ze sporządzeniem wymaganych zestawień tabelarycznych, stanowiących 
postawę zatwierdzenia PPMŚ dla województwa. Praktycznie nie miało ono wpływu 
na realizację badań monitoringowych.  

(dowód: akta kontroli str. 110-113)  
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Uwagi do WPMŚ na lata 2013-2015 zgłoszone przez GIOŚ dotyczyły przestrzegania 
wytycznych, tj. wyznaczania jednego reprezentatywnego ppk na jednolitej części wód, 
zaplanowania badań fitobentosu lub makrofitów w ramach MOEU lub monitoringu 
obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych (MORO), zaplanowania częstotliwości oraz zakresu badań w jednolitej 
części wód zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie monitoringu. WIOŚ nie 
uwzględnił wytycznych GIOŚ dotyczących grupowania wyłącznie jednolitych części 
wód niezagrożonych osiągnięciem celów środowiskowych oraz prowadzenia 
monitoringu operacyjnego dla każdej JCWP objętej w latach 2010-2012 monitoringiem 
diagnostycznym niezależnie od jego wyniku.  

(dowód: akta kontroli str. 446-447)   

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, że uwagi GIOŚ nie zostały uwzględnione, bowiem 
grupując JCWP bazowano na własnej wiedzy dotyczącej presji tzn. uwzględniano te 
JCWP gdzie w ocenie WIOŚ presja nie wpływała na jakość wód. Późniejsze 
badania wykazały, że we wielu przypadkach błędnie oceniono presję. 

(dowód: akta kontroli str. 110-113)   

WPMŚ na lata 2016-2020 został sporządzony przez WIOŚ i zatwierdzony przez 
GIOŚ przed rozpoczęciem okresu jego obowiązywania, tj. odpowiednio 20 listopada 
2015 r. oraz 31 grudnia 2015 r.  WIOŚ na etapie opracowania ww. WPMŚ uwzględnił 
uwagi GIOŚ dotyczące m.in. stosowania nazw ppk zgodnych z wytycznymi, 
zaktualizowania współrzędnych geograficznych ppk, odstąpienia od grupowania 
JCWP o odmiennych typach abiotycznych oraz uwzględnienia maksymalnie 3 lat 
odstępu w badaniach w ramach MO. Nie uwzględnił natomiast uwagi odnośnie 
zaplanowania MD w dwóch pierwszych latach cyklu wodnego 2016-2021 oraz 
monitoringu substancji priorytetowych w przypadku zarejestrowania przynajmniej 
jednego wyniku powyżej 30% wartości średniorocznej określonej w rozporządzeniu 
w sprawie monitoringu. 

(dowód: akta kontroli str. 446-447)  

Jak podał Naczelnik Wydziału MŚ, uwagi te nie zostały uwzględnione z powodu 
braku środków finansowych i organizacyjnych oraz braku podstaw prawnych do 
badania substancji priorytetowych, dla których nie zanotowano przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 110-113)  

2.7. W WPMŚ na lata 2013-2015, WIOŚ na podstawie analizy presji otrzymanej  
z KZGW oraz na podstawie własnych analiz wyodrębnił 105 JCWP (w tym 80 wg 
wykazów KZGW oraz 25 wg analiz WIOŚ), które były zagrożone bądź nie spełniały 
celów środowiskowych. W 54 przypadkach na etapie planowania monitoringu, WIOŚ 
nie dysponował wiedzą o przyczynach zagrożeń, z uwagi na brak informacji  
w analizie presji wykonanej na zlecenie KZGW (41 przypadków) lub brak możliwości 
jednoznacznego wskazania przyczyny zagrożenia (13).  

Spośród ww. 54 JCWP, badania monitoringowe (MD, MO lub monitoring obszarów 
chronionych) zaplanowano dla 27 JCWP. Spośród pozostałych 27 JCWP nie 
objętych badaniami monitoringowymi: 4 JCWP wg wyników z lat 2010-2012 
osiągnęły stan dobry, w 5 przypadkach brak było możliwości ustalenia 
reprezentatywnego ppk, a dla kolejnych 5 nie zaplanowano badań z powodu 
derogacji czasowej (ustalonej ze względu na zmiany hydromorfologiczne lub prace 
rewitalizacyjne). 

Na etapie planowania WPMŚ na lata 2016-2020, WIOŚ wyodrębnił 215 JCWP, dla 
których istniało ryzyko niespełnienia celów środowiskowych, w tym 205 ujętych  
w wykazach KZGW i 10 uwzględnionych na podstawie analiz własnych. Spośród 
215 JCWP, dla 194 JCWP ustalono przyczyny zagrożenia, zaś  dla pozostałych 21 
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JCWP nie dysponowano wiedzą o przyczynach zagrożenia nieosiągnięcia lub 
niespełnienia celów środowiskowych. Badania monitoringowe (w celu ustalenia 
przyczyn zagrożenia) w ramach WPMŚ na lata 2016-2020 zaplanowano dla 4, 
spośród 21 ww. JCWP. Dla pozostałych 17 JCWP nie zaplanowano badań 
monitoringowych, w tym w dwóch przypadkach (Kanał Mazurski z jez. Rydzówka do 
granicy państw i Stara Liwa) - brak było możliwości ustanowienia ppk, w kolejnym 
(Kanał Iławski) - badania przeprowadzone w latach 2013-2015 wskazywały na 
osiągnięcie potencjału ekologicznego na poziomie dobrym. 

(dowód: akta kontroli str. 448-482) 

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, że w WPMŚ na lata 2013-2015 nie planowano 
badań dla ww. 13 JCWP, w tym w dwóch przypadkach z powodu przeoczenia 
(PLRW200017552 i PLRW700017584921), a w 11 z powodu braku środków 
finansowych i kadrowych. W planie WPMŚ na lata 2016-2020 nie uwzględniono 14 
ww. JCWP z powodu braku środków finansowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 110-113)  
 
 Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

3. Prowadzenie monitoringu jakości wód 

3.1. W WPMŚ na lata 2013-2015 monitoringiem objęto wszystkie zaplanowane 
JCWP, w tym 30 zaplanowanych do badań w ramach monitoringu diagnostycznego, 
98 – monitoringu operacyjnego, 83 – monitoringu obszarów chronionych oraz  
5 – monitoringu badawczego. 

(dowód: akta kontroli str. 236-241)  

Jak podał Naczelnik Wydziału MŚ, WIOŚ informował GIOŚ o odstępstwach  
w realizacji WPMŚ drogą elektroniczną w formie zestawień tabelarycznych30. 
Odstępstwa te dotyczyły m.in.:  
− pobrania mniejszej niż zakładano liczby prób z niektórych ppk  (dotyczyło to nie 

więcej niż 10 ppk). Przyczyną tych odstępstw był okresowy brak wody w korycie.  
− niewykonania wszystkich planowanych badań elementów biologicznych głównie 

z uwagi na brak możliwości poboru reprezentatywnej próby (makrobentos) lub 
braku organizmów wskaźnikowych (okrzemek) w pobranej próbie,  

− niewykonania badań wszystkich wskaźników fizykochemicznych i chemicznych 
(z grupy 3.6 i grupy 4.131) z powodu braku aparatury umożliwiającej prowadzenie 
analiz metodą referencyjną lub z powodu niewdrożenia metody badawczej 
pozwalającej na wykonanie analiz z wymaganą precyzyjnością. Wdrożenie takiej 
metody, według Naczelnika Wydziału MŚ, jest procesem długotrwałym, 
kosztownym i wymagającym uzyskania akredytacji.  

(dowód: akta kontroli str. 483-484)  

Analiza zakresu badań dwóch losowo wybranych ppk wyznaczonych w ramach 
monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, obszarów chronionych ze względu na 
wrażliwość na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych 
wykazała, że: 
• w jednym przypadku zrealizowano mniejszą od zakładanej częstotliwość badań. 

Dotyczyło to badań wykonanych w 2013 r. – w zakresie jednego wskaźnika  
z grupy 4.1. Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału MŚ w tym przypadku przyczyną 
wykonania dziewięciu zamiast dwunastu pomiarów było wdrożenie w kwietniu 
2013 r. metody badawczej dla tego wskaźnika.  

                                                      
30 Wzory (formularze) opracowane przez GIOŚ służyły do sprawozdawania z realizacji monitoringu wód powierzchniowych 

 w danym roku. 
31 Wymieniona w załącznikach 3 i 4 rozporządzenia w sprawie monitoringu 

Ocena 
cząstkowa 
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• w obu przypadkach w 2013 r. dla 34 wskaźników stosowano procedury 
badawcze określone w Księdze Jakości Laboratorium WIOŚ, w tym dla dwóch 
wskaźników wskazano inne metodyki referencyjne niż określone w załączniku  
nr 5 rozporządzenia w sprawie monitoringu. W latach 2014 i 2015 odpowiednio 
dla 5 i 7 wskaźników spośród wszystkich badanych, stosowano procedury 
badawcze określone w Księdze Jakości Laboratorium. Kierownik Laboratorium 
wyjaśniła, że wskazane w 2013 r. metodyki inne niż określone w rozporządzeniu 
były objęte akredytacją i były one równoważne z obowiązującymi metodami 
referencyjnymi. Podczas kolejnej oceny w nadzorze (akredytacji) normy te zostały 
zaktualizowane i dostosowane do wymogów określonych w rozporządzeniu.  
W przypadku oznaczeń wykonywanych zgodnie z procedurami badawczymi 
wynikającymi z Księgi Jakości Laboratorium, procedury te były sporządzane  
w oparciu o obowiązujące normy wskazane w ww. rozporządzeniu.  

 (dowód: akta kontroli str. 483-501)  

W obu ww. przypadkach, zakres badań wskaźników był mniejszy od zakresu 
określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie monitoringu.  Spośród 
wymienionych wskaźników grupy 3.6. - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne  
i niesyntetyczne, w 2013 r. nie wykonano badań dla ośmiu wskaźników (spośród 24) 
zaś, w grupie 4.1. substancje priorytetowe - dla pięciu (spośród 33). W 2014 r. 
badań nie wykonano dla czterech wskaźników z grupy 3.6. oraz pięciu z grupy 4.1. 
zaś w 2015 r. badaniami nie objęto dwóch wskaźników (cyjanki związane i cyna)  
z grupy 3.6. oraz jednego (benzen) z grupy 4.1. Powyższe postępowanie było 
niezgodne z wymogami zawartymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
monitoringu wód z 2011 r. oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
monitoringu wód z 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 485-500) 

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, że badań tych nie wykonano z powodu braku 
sprzętu, tj. odpowiedniej aparatury pomiarowej. Po zakupie odpowiedniego sprzętu  
i wdrożeniu procedur badawczych, wskaźniki te w kolejnych latach zostały objęte 
pomiarami. WIOŚ nie zlecał badań podmiotom zewnętrznym z powodu braku 
środków finansowych. W przypadku jednego ze wskaźników, tj. cyny (3.6.24) 
odstąpiono od jego oznaczania, gdyż w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji nie 
wskazano do dnia dzisiejszego jego wartości granicznych.     

(dowód: akta kontroli str. 483-484) 

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

4. Dokonywanie oceny stanu wód rzek 

4.1.  Obowiązujące procedury dokonywania ocen JCWP, zdaniem Naczelnika 
Wydziału MŚ, nie są w pełni wystarczające. W wytycznych do dokonywania ocen  
w części dotyczącej okresu dziedziczenia wyników badań substancji z grupy 3.6. 
należałoby wydłużyć czas dziedziczenia pomiarów ww. substancji, 
przeprowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego z trzech do sześciu lat 
lub zmienić zapis obligujący do przeprowadzenia tych badań raz na trzy lata. 
Skutkiem braku możliwości dziedziczenia oceny tych wskaźników przez okres 
sześciu lat jest to, że dokonując oceny JCWP w kolejnych latach w ramach 
monitoringu operacyjnego, wyniki dotyczące grupy 3.6. nie są brane pod uwagę, co 
tworzy niespójność w systemie ocen. Wątpliwości i problemy budzi także 
dotychczas obowiązujący system przekazywania wyników badań ichtiofauny. WIOŚ 
nie otrzymuje danych dotyczących sposobu przeprowadzenia badań, metodyki, 
terminu poboru próby itp. Wyniki badań ichtiofauny przekazywane są do WIOŚ  zbyt 
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późno, aby rzetelnie je przeanalizować i uwzględnić w dokonywanych ocenach. 
Zgodnie z wytycznymi GIOŚ, wyniki te są odrzucane w przypadku, gdy wskazują na 
konieczność obniżenia oceny stanu i potencjału ekologicznego co najmniej o dwie 
klasy. Wynika to często z problemów związanych z prawidłową oceną ciągłości 
hydromorfologicznej cieku – istnienia budowli hydrotechnicznych ograniczających 
migrację ryb. Ponadto w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji32 stanu JCWP brak 
jest jednoznacznych zapisów odnośnie zasad i okresu dziedziczenia wyników badań  
(ocen wskaźników).  

W badanym okresie we WIOŚ nie oceniano stanu JCWP na podstawie modeli 
matematycznych, dokonując ocenę stanu na podstawie wyników badań 
monitoringowych, w tym dziedziczonych wyników z lat poprzednich.  

(dowód: akta kontroli str. 502-505)  

W latach 2013-2015 w WIOŚ na terenie województwa dokonano klasyfikacji i ocen 
dla 121, spośród 302 JCWP (40%) W każdym przypadku klasyfikacji tej dokonano 
na podstawie wyników badań monitoringowych. I tak w: 
− 2013 r. dokonano klasyfikacji 84 JCWP pod względem elementów biologicznych 

(w tym 55 na podstawie wyników badań dziedziczonych z lat poprzednich), 88 
pod względem elementów fizykochemicznych i elementów hydromorfologicznych 
(w tym dla 57 JCWP na podstawie wyników badań dziedziczonych), 

− 2014 r. dokonano klasyfikacji 93 JCWP pod względem elementów biologicznych 
(w tym 57 w oparciu o wyniki badań dziedziczone), 95 JCWP – elementów 
fizykochemicznych i hydromorfologicznych (w tym 54 - na podstawie 
dziedziczonych wyników badań), 

− 2015 r. dokonano klasyfikacji 107 JCWP pod względem elementów biologicznych 
(w tym 74 w oparciu o dziedziczone wyniki badań), 110 – fizykochemicznych  
i hydromorfologicznych (w tym 74 na podstawie dziedziczonych wyników badań). 

(dowód: akta kontroli str. 506-537)  

Jak podał Naczelnik Wydziału MŚ, zasady dziedziczenia wyników badań 
monitoringowych (ocen wskaźników) z lat wcześniejszych wynikają m.in. z zapisów 
w rozporządzeniu w sprawie monitoringu dotyczących częstotliwość badań 
monitoringowych, zostały one także określone w wytycznych GIOŚ do wykonywania 
ocen, które zostały przekazane do WIOŚ w - 2012 r. i w związku ze zmianą 
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji - na początku 2015 r.   

(dowód: akta kontroli str. 502-503) 

W badanym okresie we WIOŚ nie dokonywano klasyfikacji poszczególnych 
elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych poprzez 
ekstrapolację, na podstawie wyników uzyskanych dla części wód monitorowanych 
lub w wyniku ocen eksperckich.  

W wyniku klasyfikacji elementów biologicznych odnośnie 121 JCWP w:  
− 2013 r. trzy JCWP zaliczono do klasy I, 53 do klasy II, 22 do – II i po trzy JCWP 

do klasy IV i V, pozostałe 37 JCWP nie było ocenianych, 
− 2014 r. pięć JCWP zaliczono do klasy I, 54 do klasy II, 20 do III i po trzy JCWP 

do klasy IV i V, 28 nie oceniano, 

− 2015 r. osiem JCWP zaliczono do klasy I, 59 do klasy II, 32 do III i odpowiednio 
pięć i trzy JCWP do klasy IV i V, pozostałe 14 JCWP nie oceniano.  

W wyniku klasyfikacji elementów fizykochemicznych 121 JCWP w: 

                                                      
32 Dotyczy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014, poz. 1482) 
uchylonego z dniem 20 sierpnia 2016 r.  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1187) dalej zwanym „rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji”.  
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− 2013 r. pięć JCWP zaliczono do klasy I, 51 – do klasy II, 32 sklasyfikowano jako 
poniżej stanu dobrego (PSD), pozostałe 33 JCWP nie oceniono,  

− 2014 r. trzy JCWP zaliczono do klasy I, 58 – do II klasy, 34 sklasyfikowano  PSD 
zaś pozostałe 26 JCWP nie oceniono, 

− 2015 r. żadnej z JCWP nie zaliczono do klasy I, 67 JCWP zaliczono do klasy II, 43 – 
jako PSD a pozostałe 11 – nie oceniono. 

W wyniku klasyfikacji elementów hydromorfologicznych w: 

− 2013 r. do klasy I zaliczono 74 JCWP, do klasy II – 14, dla pozostałych 33 nie 
sporządzono oceny, 

− 2014 r. do klasy I i II zaliczono odpowiednio 60 i 35 JCWP, pozostałe 26 JCWP nie 
oceniono,  

− 2015 r. do klas I i II zaliczono odpowiednio 58 i 52 JCWP, nie oceniono zaś 11 JCWP.  

W WIOŚ brak było udokumentowania potwierdzającego terminów dokonania 
corocznej klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, fizykochemicznych  
i hydromorfologicznych dla JCWP.  

 (dowód: akta kontroli str. 533-537)  

W latach 2013-2015, w wyniku badań 121 JCWP stwierdzono pogorszenie klasy 
elementów biologicznych 22 JCWP, elementów fizykochemicznych 11 JCWP oraz 
elementów hydromorfologicznych 29 JCWP.  

Pogorszenie wskaźników biologicznych i fizykochemicznych jak wskazał Naczelnik 
MŚ, najczęściej spowodowane to było prowadzoną gospodarką komunalną lub 
dzielnością rolniczą w połączeniu z warunkami meteorologicznymi  
i hydrogeologicznymi. Pogorszenie wskaźników hydromorfologicznych było też 
związane ze zmianą metody oceny tych wskaźników. Przyczyną pogorszenia oceny 
wskaźników biologicznych była m.in. zmiana przepisów w sprawie klasyfikacji, która 
zaostrzyła wcześniej obowiązujące normy. W WIOŚ z reguły nie podejmowano 
działań związanych z tym pogorszeniem, bowiem nie znana była dokładana 
przyczyna pogorszenia wskaźników. Działania takie były podejmowane  
w wybranych przypadkach, kiedy można było jednoznacznie stwierdzić przyczynę, 
np. działalność związana z produkcją żywności lub gospodarką komunalną. 
Zdaniem naczelnika MŚ nie można stwierdzić czy pogorszenie to miało charakter 
trwały czy czasowy, z uwagi na zbyt małą ilość danych (dotyczy to nie tylko 
pomiarów badań,ale także analizy presji). 

 (dowód: akta kontroli str. 502-505 i 533-537) 

W badanym okresie, wyniki badań i dokonanej klasyfikacji wykazały poprawę  
w stosunku do ostatnio dokonanej klasyfikacji klasy elementów biologicznych dla 12 
JCWP, elementów fizykochemicznych – dla siedmiu JCWP, a w zakresie elementów 
hydromorfologicznych – dwóch JCWP. 

(dowód: akta kontroli str. 533-537)  

4.2. W latach 2013-2015 oceną stanu ekologicznego objęto 81 spośród 230 
naturalnych JCWP znajdujących się na terenie województwa.  W jednym przypadku 
(Dopływ spod Lędławek objęty zgodnie z WPMŚ na lata 2013-2015 monitoringiem 
operacyjnym) nie dokonano takiej oceny z uwagi na brak możliwości pobrania 
materiału biologicznego do badań – susza hydrologiczna. I tak, w: 
− 2013 r. spośród 56 oceniany JCWP dla jednej (dopływ z jez. Kiełpińskiego) 

określono stan ekologiczny jako bardzo dobry, 32 JCWP – jako dobry, 21 – 
umiarkowany, dwóch – zły,   
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− 2014 r. dla 65 JCWP, z tego jedną jako bardzo dobry, 38 – jako dobry, 23 – 
umiarkowany oraz 3 – zły, 

− 2015 r. dla  67 JCWP, w tym 36 – jako dobry, 27 – umiarkowany, jedną jako 
słaby oraz jedną jako zły. 

W badanym okresie, klasyfikacji stanu ekologicznego dokonano w każdym 
przypadku - na podstawie wyników badań monitoringowych, oraz dziedziczonych 
wyników tych badań z lat poprzednich (w 41 przypadkach w 2013 r., w 38 w 2014 r. 
i 50 w 2015 r.) Nie dokonywano klasyfikacji stanu ekologicznego JCWP, na 
podstawie wyników uzyskanych dla części wód monitorowanych lub w wyników 
ocen eksperckich.  

W latach 2013-2015 stwierdzono pogorszenie w stosunku do ostatnio dokonanej 
klasyfikacji stanu ekologicznego pięciu JCWP. Przyczyną tego były, wg wyjaśnień 
Naczelnika Wydziały MŚ, m.in. wskaźniki lub elementy biologiczne – makrofity, 
makrobezkręgowce lub fitobentos, które były w klasie III. Nie podejmowano działań 
związanych z pogorszeniem stanu ekologicznego, bowiem WIOŚ nie posiada takich 
kompetencji. WIOŚ posiada kompetencje do kontroli podmiotów gospodarczych 
wprowadzających substancje do wód płynących. Podał też, że nie można stwierdzić, 
czy pogorszenie jakości wód miało charakter czasowy, czy trwały z uwagi,  
iż jednokrotne lub dwukrotne badanie nie może sugerować tendencji zmian. 

W latach 2012-2015, w przypadku pięciu JCWP wyniki klasyfikacji stanu 
ekologicznego wykazały poprawę jakości wód w stosunku do ostatnio dokonanej 
klasyfikacji, zaś w 30 przypadkach wyniki te wykazały brak zmian w tej klasyfikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 502-505 i 533-537) 

4.3. W wyniku oceny potencjału ekologicznego sztucznych lub silnie zmienionych 
JCWP33 w: 
− 2013 r. określono potencjał ekologiczny dla 27 JCWP (w tym 13 na podstawie 

wyników badań dziedziczonych), z tego dla ośmiu JCWP określono potencjał 
ekologiczny jako dobry i powyżej dobrego, 15 jako umiarkowany, trzech – słaby  
i jednej – jako zły; 

− 2014 r. potencjał ekologiczny określono dla 27 JCWP (w tym w 17 JCWP na 
podstawie dziedziczonych wyników badań), z tego dla ośmiu JCWP  jako dobry 
i powyżej dobrego, 16 - umiarkowany i trzech – jako słaby; 

− 2015 r. potencjał ekologiczny określono dla 39 JCWP (w tym dla 24 JCWP na 
podstawie dziedziczonych wyników badań), z tego dla 15 JCWP – jako dobry  
i powyżej dobrego, 20 – jako umiarkowany i czterech – jako słaby. 

W każdym przypadku klasyfikacji potencjału ekologicznego dokonano na podstawie 
wyników badań monitoringowych (m.in. monitoring operacyjny, diagnostyczny, 
badawczego i obszarów chronionych). Nie dokonywano klasyfikacji potencjału 
ekologicznego JCWP, na podstawie wyników uzyskanych dla części wód 
monitorowanych lub w wyników ocen eksperckich.  

(dowód: akta kontroli str. 533-537) 

W przypadku pięciu JCWP, wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego w latach 
2013-2015 wykazały poprawę jakości wód w stosunku do ostatnio dokonanej 
klasyfikacji, zaś w 11 przypadkach wyniki te wykazały brak zmian. Pogorszenie 
potencjału ekologicznego stwierdzono dla sześciu JCWP. Przyczyną tego były m.in. 
wyniki badań ichtiofauny, wyniki wskaźników makrobezkręgowców bentosowych, 
fosforanów,  makrofitów, ChZT-Cr. Jak podał Naczelnik Wydziału MŚ, podobnie jak 
przy przyczynach pogorszenia stanu ekologicznego również i w tym przypadku  
w WIOŚ nie podejmowano działań związanych z pogorszeniem potencjału 
                                                      
33 Na obszarze województwa znajdowało się 10 sztucznych JCWP oraz 62 JCWP silnie zmienionych. 
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ekologicznego ze względu na brak stosownych kompetencji, a także nie można było 
stwierdzić czy,  pogorszenie jakości wód miało charakter czasowy, czy trwały. 

(dowód: akta kontroli str. 502-505 i 538-543) 

4.4. W latach objętych kontrolą, WIOŚ dokonał oceny stanu chemicznego dla 26 
JCWP w 2013 r. (w tym 16 w oparciu o dziedziczone wyniki badań), 39 JCWP  
w 2014 r. (22 na podstawie dziedziczonych wyników) i 49 JCWP – w 2015 r. (31 – 
dziedziczonych wyników). Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w badanych latach 
przedstawiały się następująco w: 
− 2013 r., określono jako stan dobry dla 21 JCWP, dla pięciu – poniżej stanu 

dobrego (PSD), 

− 2014 r., jako dobry dla 31 JCWP, dla ośmiu – PSD,  

− 2015 r., dobry dla 37 JCWP, dla 12 – PSD. 
W przypadku jednej JCWP, przy klasyfikowaniu w latach 2013-2015 stanu 
chemicznego odnotowano poprawę tego stanu, zaś w ośmiu przypadkach stan ten 
był bez zmian. Nie odnotowano przypadku pogorszenia stanu chemicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 533-537) 

4.5. Spośród 121 JCWP, które w latach 2013-2015 były oceniane na podstawie 
wyników badań monitoringowych, dla 35 nie dokonano oceny stanu JCWP.  

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału MŚ, we wszystkich ww. przypadkach brak było 
oceny stanu chemicznego, w tym w trzech przypadkach (Dopływ spod Lędławek, 
Wadąg od wypływu z jeziora Pisz do wypływu z jeziora Wadąg i  Kanał Elżbiety) 
dodatkowo brak było oceny stanu lub potencjału ekologicznego. Dla ww. JCWP nie 
sporządzono klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego, m.in. z powodu braku 
możliwości poboru próby elementu biologicznego - brak wody w korycie w okresie 
poboru. W przypadku jednej JCWP ocena materiału biologicznego (pobranego  
w 2011 r.) odbiegała o dwie klasy od wskaźników fizykochemicznych i została 
odrzucona w ocenie (biologia – IV klasa, fizykochemia – II klasa). 

W badanym okresie odnotowano sześć przypadków pogorszenia stanu JCWP 
(rzek), a w pięciu - poprawy tego stanu. Przyczyną pogorszenia stanu JCWP było 
m.in. pogorszenia stanu/potencjału ekologicznego (niższa klasa elementu 
biologicznego - fitobentos oraz warunków tlenowych – ogólny węgiel organiczny). 
Jak podał Naczelnik Wydziału MŚ, jedną z przyczyn pogorszenia stanu JCWP była 
także zmiana przepisów w sprawie klasyfikacji, która zaostrzyła wcześniej 
obowiązujące normy. Kolejną przyczyną, było zwiększenie liczby JCWP objętych  
badaniami monitoringu diagnostycznego co spowodowało zwiększenie liczby JCWP, 
w których stwierdzono przekroczenie niektórych wskaźników chemicznych.  
W niektórych przypadkach na pogorszenie wyników wpływ miała susza 
hydrologiczna w 2015 r. Na podstawie posiadanych danych nie można stwierdzić, 
czy pogorszenie jakości wód miało charakter czasowy, czy trwały. 

(dowód: akta kontroli str. 502-505 i 533-537) 

Analiza klasyfikacji elementów fizykochemicznych, hydromorfologicznych  
i biologicznych oraz oceny stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego,  
a także stanu sześciu losowo wybranych JCWP rzecznych34 wykazała, że 
klasyfikacje i oceny badanych JCWP zostały wykonane zgodnie z wymogami 
obowiązujących rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

                                                      
34 w 2013 r. - Omulew od Czarnej Rzeki do Sawicy z Sawicą od wypływu z jez. Sasek Mały (PLRW2000202654299) i Wel do 

wypływu z  jez. Grądy (PLRW20002528653), w 2014 r. - Wałpusza z jez. Wałpusz (PLRW200017265449) i Iławka od 
wypływu z jez. Iławskiego do ujścia (PLRW200019285699) oraz w 2015 r. - Guber od Rawy do ujścia (PLRW70002058489) 
i Gizela (PLRW20001728549).  



 

27 

dla substancji priorytetowych35, a także zgodnie z wytycznymi GIOŚ. W badanych 
przypadkach dla poszczególnych JCWP przypisano właściwą klasę czystości wód, 
prawidłowo dokonano klasyfikacji i interpretacji wyników badań poszczególnych 
wskaźników i badanych elementów. 

 (dowód: akta kontroli str. 538-543)  

WIOŚ za poszczególne lata okresu 2013–2015 dokonał ocen spełnienia wymagań 
dla obszarów chronionych i zaplanowanych do objęcia monitoringiem JCWP. I tak  
w przypadku monitoringu 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 – 
oceniono 56 JCWP, z których 28 spełniało takie wymagania; 

− narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych – oceniono 3 JCWP, wszystkie nie spełniały wymagań; 

− 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 48 JCWP, z których 12 spełniało wymagania. 

WIOŚ nie określił skali występowania przypadków zwiększenia bądź zmniejszenia 
stopnia eutrofizacji wód rzecznych, bowiem nie wykonano oceny eutrofizacji tych 
wód za okres poprzedzający lata 2012-2015. 

(dowód: akta kontroli str. 544-559) 

4.6. WIOŚ dokonał oceny stopnia eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych 
za lata 2012-201536 dla 77 JCWP (rzek), z czego w 41 przypadkach stwierdzono 
występowanie eutrofizacji, zaś w 36 - nie stwierdzono.  
Przy dokonywaniu takiej oceny wód rzecznych stosowano się do rozporządzenia  
w sprawie klasyfikacji gdzie określono, w których JCWP i na jakich zasadach 
wykonywana jest ocena stopnia eutrofizacji. Przy ocenie tej, stosowano również 
wytyczne i formularze opracowane przez GIOŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 544-559)  

Zgodnie z WPMŚ na lata 2013-2015 dane z monitoringu operacyjnego za ten okres 
miały zostać wykorzystane do planowanej na rok 2016 oceny spełnienia celów 
środowiskowych przez JCWP zagrożone niespełnieniem tych celów.  
WIOŚ nie dokonał oceny spełniania wymagań obszarów chronionych dla 72 JCWP 
(spośród 128 JCWP) wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych i będących odbiornikami zanieczyszczeń ze 
źródeł komunalnych oraz dla 120 JCWP (spośród 168 JCWP) znajdujących się na 
obszarach 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. 

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału MŚ, w latach 2013-2015 nie wykonywano analiz 
pozwalających na ustalenie, czy poszczególne JCWP spełniają wymagania 
środowiskowe, gdyż analiza ta, jest zbędna i nie wnosi dodatkowych informacji poza 
tymi, które znajdują się w ocenach stanu JCWP. W przypadku, gdy badana JCWP 
osiągnęła stan dobry przyjmowano, że osiągnęła zakładane dla niej cele 
środowiskowe.   

(dowód: akta kontroli str. 234-235 i 544-559)  

                                                      
35 Za rok 2013 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 zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 października 2014 r. (Dz. U. z 2014  r., poz. 
1482), uchylonym z dniem 20 sierpnia 2016 r. 

36 We wcześniejszym okresie takiej oceny nie dokonywano. 
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1) W WIOŚ dokonywano klasyfikacji poszczególnych elementów fizykochemicznych, 
biologicznych i hydromorfologicznych JCWP za rok 2013, 2014 i 2015 oraz klasyfikacji 
stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu JCWP po upływie 
terminów, o których mowa w obowiązujących wówczas rozporządzeniach w sprawie 
klasyfikacji (wskazanych w przypisie nr 32)37.  

Jak podał Naczelnik Wydziału MŚ, wyniki badań niezbędne do dokonania ww. 
klasyfikacji były gromadzone przez WIOŚ i przekazywane do GIOŚ do dnia  
31 marca każdego roku. Natomiast klasyfikacje poszczególnych elementów 
(fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych) stanu/potencjału 
ekologicznego, stanu chemicznego i ocenę stanu końcowego poszczególnych 
JCWP, dokonywano corocznie sukcesywnie do 30 czerwca kolejnego roku, tj. do 
przekazania danych do GIOŚ. Wyniki te drogą elektroniczną przekazywano do 
GIOŚ, w formie odpowiednich formularzy opracowanych przez GIOŚ.  

(dowód: akta kontroli str. 502-505)  

Zgodnie z § 8 ww. rozporządzeń w sprawie klasyfikacji za rok 2013 i za lata 2014–
2015, klasyfikacji poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych  
i hydromorfologicznych jednolitych części wód płynących dokonuje się corocznie, 
najpóźniej do końca I kwartału po zakończeniu roku kalendarzowego,  
w którym były wykonywane badania. Natomiast § 9 pkt 1-3 ww. rozporządzenia 
stanowi, że klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się corocznie: 
a) najpóźniej do końca I półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 

były wykonywane badania - w przypadku jednolitych części wód powierzchniowych 
objętych monitoringiem diagnostycznym w roku, którego dotyczy ocena; 

b) najpóźniej do końca I półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 
były wykonywane badania - w przypadku jednolitych części wód 
powierzchniowych zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych objętych 
monitoringiem operacyjnym w roku, którego dotyczy ocena, odpowiednio do 
zrealizowanego programu badań; 

c) najpóźniej do końca czwartego miesiąca po zakończeniu roku kalendarzowego,  
w którym były wykonywane badania - w przypadku wykonywania klasyfikacji  
w punktach pomiarowo-kontrolnych. 

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, że w latach 2013-2016 klasyfikacje poszczególnych 
elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych nie były 
dokonywane w terminach określonych w ww. rozporządzeniu z powodu 
przeoczenia. GIOŚ nie wymagał przesyłania klasyfikacji poszczególnych elementów 
w terminie wynikającym z ww. określonym w rozporządzeniu. Z uwagi, iż we WIOŚ 
nie dokumentowano terminów sporządzenia ocen dla poszczególnych JCWP, 
maksymalny okres opóźnienia w ich sporządzaniu wynosił 3 m-ce w stosunku do 
zapisów w rozporządzeniu (w zakresie wskaźników fizykochemicznych, 
biologicznych i hydromorfologicznych) oraz dwa miesiące w zakresie dokonanych 
klasyfikacji w punktach pomiarowo-kontrolnych dla obszarów chronionych.  

 (dowód: akta kontroli str. 502-505 ) 

2) W WIOŚ nie wykonano oceny stopnia eutrofizacji wód za lata 2008-2011, 
pomimo wymogu wynikającego z art. 47 ust. 6 ustawy Prawo wodne, który stanowi, 
że wojewódzki inspektor dokonuje, co 4 lata, oceny stopnia eutrofizacji śródlądowych 
wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych i wód przybrzeżnych.   

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału MŚ – Oceny tej nie sporządzono z powodu 
niedopatrzenia. Podał tez, że w kwietniu 2012 r. przejął obowiązki Naczelnika 
Wydziału MŚ po osobie, która odeszła na emeryturę. 
                                                      
37 Dz. U z 2011 r. Nr 258, poz. 1549 i Dz. U. z 2014 r. poz. 1482.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli str. 234-235 i 544-559)  

3) WIOŚ dokonując oceny JCWP objętych w latach 2012-2016 badaniem w ramach 
monitoringu diagnostycznego, w 10 przypadkach nie uwzględnił przekazanych mu 
przez GIOŚ wyników badań ichtiofauny.   

Jak podał Naczelnik Wydziału MŚ, wynikało to z przeoczenia.  

W ocenie NIK, wskazuje to na nierzetelność dokonywanych ocen w ramach 
realizowanego przez WIOŚ monitoringu diagnostycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 234-235  i  430) 

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

5. Finansowanie zadań związanych z monitoringiem jakości wód rzek 

5.1. W latach 2013 – 2016 na realizację zadań monitoringu WIOŚ poniósł wydatki  
w łącznej wysokości 19.500,3 tys. zł38, w tym: 13.919,1 tys. zł  (71%) stanowiły 
środki własne WIOŚ, 2.311,2 tys. zł (12%) środki NFOŚiGW, 1.171,3 tys. zł (6%) 
środki WFOŚiGW, 189,1 tys. zł (1%) Wojewody oraz 1.909,6 tys. zł (10%) środki 
pozyskane w ramach projektów UE.  

Jak podała Główna Księgowa - WIOŚ prowadzi ewidencję analityczną ponoszonych 
wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej oraz zadaniowej. Nie prowadzi 
dodatkowej szczegółowej ewidencji wydatków ponoszonych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym w przekroju poszczególnych 
komponentów środowiska. Rozdzielając wydatki na monitoring jezior, rzek oraz 
powietrza byłyby to wydatki obarczone pewnym błędem z uwagi na podział kosztów 
pracy, na koszt amortyzacji i ubezpieczenia sprzętu, na koszt paliwa do 
samochodów i innych kosztów. 

(dowód: akta kontroli str. 560-563) 

5.2. W badanym okresie kwoty brakujących środków finansowych na zadania 
związane z monitoringiem, według Naczelnika Wydziału MŚ, wynosiły: 881,0 tys. zł 
w 2013 r., 980,0 tys. zł w 2014 r., 932 tys. zł w 2015 r. oraz 926,5 tys. zł. Środki te 
miały być przeznaczone na zakup aparatury, sprzętu laboratoryjnego służącego do 
oznaczania substancji m.in. w ramach monitoringu wód powierzchniowych (jezior, 
rzek i wód przejściowych), jak również sprzętu komputerowego i oprogramowania 
niezbędnego do sprawnego sporządzania oznaczeń i ocen jakości tych wód. 
Dodatkowo w 2016 r. dotyczyły one także kosztów zatrudnienia pracowników w celu 
wdrożenia poboru i oznaczeń substancji priorytetowych oraz wykonywania oceny 
hydromorfologicznej rzek. 

Jak podał Naczelnik Wydziału MŚ, w związku z brakiem tych środków nie 
wykonywano oznaczeń wszystkich wskaźników z grupy 3.6 (wykonano 18 z 23) oraz 
z grupy 4.1 (wykonano 28 z 33). Nie powodowało to jednak, zagrożenia dla 
utrzymania ciągłości badań, gdyż WIOŚ był w stanie wykonać ocenę stanu 
ekologicznego oraz ocenę stanu chemicznego ale z niższą wiarygodnością. Skala 
braku części wskaźników nie wpływała w znaczącym stopniu na wynik oceny JCWP. 

(dowód: akta kontroli str. 566-568) 

5.3. W badanym okresie, w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych na 
realizację zadań monitoringu na etapie opracowania projektu budżetu jednostki, 
WIOŚ corocznie zgłaszał zapotrzebowanie na zakupy inwestycyjne, w tym 
zawiązane z realizacją zadań w ramach PPMŚ39. Uwzględnione w budżecie środki 

                                                      
38 W 2013 r. wydatkowano  łącznie  3.829,3 tys. zł (20%), w 2014 r. - 4.882,3 tys. zł (25,0%), w 2015 r. - 6.461,4 tys. zł (33%) 

oraz w 2016 r. - 4.327,3 tys. zł (22%)  
39 Co opisano w pkt 6.3.3. niniejszego wystąpienia 
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stanowiły w latach 2013-2015 odpowiednio 2,7%, 0,7% oraz 3,2% kwoty 
wnioskowanej.   

Ponadto w latach 2013-2016, w trakcie realizacji budżetu, WIOŚ występował do 
Wojewody o dodatkowe środki finansowe m.in. na potrzeby monitoringu. Spośród 
dziewięciu takich wniosków (na łączną kwotę 737,4 tys. zł) siedem rozpatrzono 
pozytywnie przyznając dla WIOŚ łącznie 429,4 tys. zł (tj. 58% kwoty wnioskowanej), 
w tym m.in. 71,4 tys. zł w 2014 r. na zakup urządzenia beckup – tworzącego  
i magazynującego kopie bezpieczeństwa, zakup oprogramowania ProgMan Finanse 
Premium oraz naprawę urządzenia do automatycznego poboru próbek, 147,0 tys. zł, 
w 2015 r. na naprawę urządzenia do wykonywania oznaczeń metali w ramach 
monitoring środowiska, remont budynku delegatury WIOŚ w Giżycku i uzupełnienie 
wydatków bieżących. 

(dowód: akta kontroli str. 52 i 537)  

W dniu 31 października 2014 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a WIOŚ zawarte 
zostało porozumienie w sprawie projektu pn. „Wzmocnienie systemu pomiarowego 
jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim” dofinansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-
2014 (dalej: „MFEOG”). W 2015 r. z tych środków zakupiono m.in. sprzęt, który mógł 
też być wykorzystany do badania jakości wód (samochód za 84,3 tys. zł oraz 
chromatograf cieczowy, za 432,8 tys. zł.) 
WIOŚ informował również GIOŚ o potrzebach zakupu sprzętu i aparatury 
niezbędnej do realizacji zadań związanych z monitoringiem wód. I tak np. pismem z: 
− 31.12.2013 r. poinformował GIOŚ o potrzebach zakupów na 2015 r. siedmiu 

sztuk niezbędnego sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia dodatkowego, w tym 
trzech chromatografów różnych rodzajów, które miały umożliwić wdrożenie 
nowych oznaczeń priorytetowych, 

− 05.09.2014 r. w ramach działań dotyczących listy projektów kluczowych 
planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020 związanych z pomiarami i oceną stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych przekazał listę potrzeb w podziale na część 
inwestycyjną i ekspercką. W części inwestycyjnej wykazano na potrzebę zakupu 
13 sztuk urządzeń i aparatury, a w części eksperckiej 6 rodzajów działań, 

− 09.11.2016 r. przesłano informację o potrzebach zakupu 32 sztuk niezbędnego 
sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia dodatkowego w ramach realizacji 
projektu „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia  
i kontroli jakości pomiarów i ocen stanu wód powierzchniowych oraz 
infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej”. 

(dowód: akta kontroli str.  569-608) 

5.4. WIOŚ w latach 2013-2016 na podstawie trzech umów zawartych z NFOŚiGW  
oraz czterech umów z WFOŚiGW, uzyskał dofinansowanie do realizacji zadań  
w zakresie monitoringu wód w łącznej wysokości 2.329,6 tys. zł, w tym: 
• 1.158,3 tys. zł z NFOŚiGW na podstawie umowy z: 21 grudnia 2012 r. i 21 lipca 

2015 r.40 otrzymano środki w łącznej wysokości 699,7 tys. zł oraz umowy  
z 22 października 2014 r.41 uzyskano 458,6 tys. zł.  
W kalkulacjach do tych projektów uwzględniono koszt wykonywania oznaczeń 
zgodnie z cennikiem wewnętrznym WIOŚ w Olsztynie uwzględniającym zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r.42  

                                                      
40 na realizację zadania pn. Monitoring wód przejściowych realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Olsztynie w latach 2013-2015 i w latach 2016-2018. 
41 Zadanie pn. Monitoring rzek Przymorza i rzek transgranicznych z Obwodem Kaliningradzkim na potrzeby bilansu ładunków 

zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku wraz z kontrolą źródeł punktowych, z których zanieczyszczenia wprowadzane 
są bezpośrednio do morza, w województwie warmińsko-mazurskim wykonywany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Olsztynie w latach 2015-2017. 
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•  1.171,3 tys. zł z WFOŚiGW na podstawie corocznie zawieranych umów na 
zadanie pn. Badanie wód powierzchniowych w województwie warmińsko-
mazurskim. Kwoty składanych do WFOŚiGW wniosków związanych  
z monitoringiem wód powierzchniowych ustalane były na podstawie kosztów 
prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych w ubiegłych latach  
z uwzględnieniem środków inwestycyjnych przeznaczanych za zakup aparatury 
laboratoryjnej i możliwości finansowych funduszu. 

Naczelnik Wydziału MŚ wyjaśnił, że WIOŚ w każdym roku wnioskował o kwotę 
większą niż zawarta w ostatecznej wersji wniosku oraz umowie z WFOŚiGW.  
Z uwagi na rejestrację elektroniczną wniosków nie jest możliwe pobranie pierwszej 
wersji wniosku. WIOŚ wnioskował do WFOŚiGW na badanie wód powierzchniowych 
na 2014 rok kwotę 350 tys. zł, na 2015 kwotę 250 tys. zł, a na 2016 rok 350 tys. zł.  

Pozyskane przez WIOŚ środki finansowe z krajowych funduszy ekologicznych na 
monitoring wykorzystano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. Do rozliczeń 
finansowych załączono opisane pod względem merytorycznym i formalnym 
oryginały dokumentów finansowych, w przypadku zakupów aparatury i sprzętu 
załączone były dowody OT przyjęcia środka trwałego. 
                                                                                                    (dowód: akta kontroli str. 609-652) 

Jak podał Naczelnik Wydziału MŚ, pozyskane przez WIOŚ środki w poszczególnych 
latach badanego okresu, nie były wystarczające do pełnej realizacji zadań 
monitoringu rzek z uwagi na braki sprzętowe i kadrowe). Zakres badań w ramach 
WPMŚ na lata 2013-2015 i na lata 2016-2020 był dostosowany do możliwości 
finansowych. W WIOŚ nie przeprowadzano analizy kosztów wdrożenia Ramowej 
Dyrektywy Wodnej w pełnym zakresie na terenie w województwie warmińsko-
mazurskiego m.in. z uwagi na zmieniające się wykazy zagrożonych JCWP (z 80  
w 2007 roku na 205 w 2013) oraz z uwagi na fakt akceptacji przez GIOŚ programu 
badań wód powierzchniowych stanowiących załącznik do PPMŚ województwa 
warmińskiego. Podał też, że zarówno GIOŚ, jak i KZGW nie wskazywali, że 
monitoring wód powierzchniowych został zaprojektowany w rażąco niskim zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 566-568) 

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

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

6.1. W badanym okresie WIOŚ planował kontrole podmiotów zarządzających 
oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych.  

W latach 2013-2016, spośród 204 oczyszczalniach ścieków (komunalnych oraz 
przemysłowych)43 odprowadzających ścieki do wód płynących, których eksploatacja 
wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego, 
zaplanowano objęcie kontrolą 173 oczyszczalnie, tj. 85% w ramach 221 kontroli 
jednostkowych44. Zgodnie z planem przeprowadzono 54 kontrole w 2013 r.,  
61 w 2014 r. oraz po 54 w 2015 r. i 2016 r.  

W przypadku 31 oczyszczalni, w których nie planowano przeprowadzenia kontroli, 
Wojewódzki Inspektor podała, że z uwagi na dużą liczbę oczyszczalni ścieków 

                                                                                                                                       
42 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli 

(Dz. U. z 2006 Nr. 71, poz. 495).  
43 funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
44 Liczba planowych kontroli w jednej oczyszczalni wynosiła od 1 do 6 (oczyszczalnia ścieków komunalnych dla miasta i gminy 

Ełk o wydajności  105997 RLM) 
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 i innych podmiotów mogących odprowadzać ścieki lub zużyte wody oraz małą 
liczbę inspektorów ds. gospodarki ściekowej, oczyszczalnie o wydajności poniżej  
400 RLM, kontrolowane są w odstępach większych, niż co pięć lat. 

(dowód: akta kontroli str. 653-676) 

Analiza dokumentacji 20 losowo wybranych kontroli planowych wykazała m.in., że: 
− ustalenia każdej z nich udokumentowano w protokole kontroli, 
− w siedmiu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, 
− zarządzenia pokontrolne do kontrolowanych podmiotów skierowano w sześciu 

tego wymagających przypadkach, 
− wszczęto dwa postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar 

pieniężnych45. 
Stwierdzone w tych kontrolach nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 
− występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń  

w ściekach oczyszczonych, 
− nie wypełniania przez kontrolowane podmioty obowiązków informacyjnych, 
− nie uregulowania w pełni strony formalno-prawnej wytwarzania odpadów, 
− braku ewidencji skratek oraz ich magazynowania na terenie oczyszczalni ścieków, 
− braku ewidencji wytwarzanych ustabilizowanych osadów ściekowych, 
− zbyt małej liczby badań osadów ściekowych. 

W dwóch przypadkach, ujawniono wykroczenia przeciw przepisom o ochronie 
środowiska. W obu tych przypadkach, tj. oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Boże, gdzie stwierdzono naruszenie art. 331 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska46 (dalej: „POŚ”) oraz oczyszczalni ścieków w Purdzie – 
art. 184 POŚ, zastosowano pouczenie. W toku żadnej ze zbadanych 20 kontroli 
WIOŚ nie stosował postępowania mandatowego ani nie kierował wniosku do sądu  
o ukaranie sprawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 677-678) 
WIOŚ w ramach 101 kontroli planowych i pozaplanowych przeprowadzonych na 
terenie 34 oczyszczalni ścieków komunalnych i dziewięciu oczyszczalni ścieków 
przemysłowych, wykonał własne badania i pomiary jakości odprowadzanych 
ścieków do wód płynących.  
Jak podał Naczelnik Wydziału Inspekcji w uzasadnionych przypadkach, kiedy były  
wątpliwości, co do jakości ścieków odprowadzanych przez kontrolowane 
oczyszczalnie, inspektorzy WIOŚ w czasie kontroli dokonywali  pomiarów własnych 
jakości ścieków. W zależności od sytuacji stosowali przy tym różne metody. Pomiary 
te były prowadzone głównie w celu orientacji jaka jest skala ewentualnych 
nieprawidłowości w zakresie jakości zrzucanych ścieków.  

(dowód: akta kontroli str. 653-671 i 114-115) 

Spośród 101 pomiarów jakości ścieków dokonanych przez pracowników WIOŚ, w 20 
przypadkach pobrano tzw. próbki jednorazowe47 i 81 tzw. próbki  średniodobowe48 wg 
metodyki określania jakości ścieków w pozwoleniu wodnoprawnym. I tak np.  
w oczyszczalni ścieków komunalnych w Łukcie, w okresie objętym kontrolą, WIOŚ 
przeprowadził łącznie 14 badań własnych w zakresie jakości odprowadzanych 
ścieków, w tym: 

                                                      
45 Kary pieniężne w wysokości po 500 zł za niewywiązywanie się z obowiązku terminowego sporządzenia i złożenia 

Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,  
o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za 2012 i 2013 r. 

46 Dz. U z 2016 r. poz. 672 ze zm. 
47 Tzw. pomiar chwilowy - pobór trzech podpróbek tworzących jedną próbkę zbiorczą zgodnie z art. 314 POŚ.  
48 Pobierane w odstępach nie większych niż dwie godziny (zgodnie z warunkami określonymi w § 12 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – D.z U. poz. 1800). 
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− pomiar chwilowy jednorazowy49 z dnia 19 grudnia 2015 r., który wykazał 
przekroczenia w zakresie chemicznego zapotrzebowania na tlen (Chzt), 
zawiesiny ogólnej oraz azotu i fosforu ogólnego,  

− pomiar jednorazowy średniodobowy z 21 grudnia 2015 r. wykonany za pomocą 
automatycznego pobieraka próbek „AVALANCHE” nie wykazały przekroczeń, 

− 12 pomiarów średniodobowych proporcjonalnie do przepływu w dniu 19/20 
stycznia, 18/19 lutego, 17/18 marca, 14/15 kwietnia, 18/19 maja, 15/16 czerwca, 
20/21 lipca, 16/17 sierpnia, 20/21 września, 18/19 października, 23/24 listopada 
i 14/15 grudnia 2016 r. Wyniki pomiarów wskaźników we wszystkich próbach 
wskazywały na przekroczenia w stosunku do wartości określonych  
w pozwoleniu wodnoprawnym50. Wg wyliczeń WIOŚ przekroczenia m.in. azotu 
ogólnego wynosiło 17,78 mgN/l, a fosforu ogólnego 2,35 mgP/l.   

(dowód: akta kontroli str. 679-682 i 702-746) 

Współpraca WIOŚ z marszałkiem województwa oraz starostami zapewniała 
wymianę informacji pomiędzy tymi organami o podejmowanych przez nie 
działaniach w stosunku do zarządzających oczyszczalniami ścieków. I tak, w 
przypadku stwierdzenia przez WIOŚ podczas kontroli (planowej lub interwencyjnej) 
przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach 
oraz niewłaściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków, informowano o tym starostów, 
a także występowano do nich w sprawie nałożenia, na zarządzających 
oczyszczalniami ścieków, w drodze decyzji obowiązku wykonania czynności 
zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.  
W przypadku braku pozwoleń wodnoprawnych informowano o tym marszałka 
województwa, zaś w przypadku naruszenia warunków tych pozwoleń, zarządzenia 
pokontrolne w tej sprawie były też kierowane do wiadomości organów  
je wydających. Stosowne informacje o ustaleniach kontroli, mające wpływ na 
rezerwat przyrody, kierowane były również do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 683-684) 

6.2. WIOŚ prawidłowo rozpatrywał skargi i wnioski o interwencje dotyczące 
eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz oczyszczalni ścieków 
przemysłowych odprowadzających ścieki do wód płynących, których eksploatacja 
wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego. 
W badanym okresie do WIOŚ wpłynęły 43 skargi i wnioski o interwencje dotyczące 
eksploatacji 25 oczyszczalni ścieków. Dotyczyły one m.in.: 
− niewłaściwej eksploatacji oczyszczalni skutkującej zrzutem ścieków 

niedostatecznie oczyszczonych lub zawierających osad czynny – 10 przypadków, 
− odprowadzania nieoczyszczonych ścieków – pięć przypadków, 
− nieprawidłowej gospodarki osadami ściekowymi – siedem przypadków, 
− nieprawidłowego zagospodarowania nawozu produkowanego na bazie osadów 

ściekowych – dwa przypadki, 
− śnięcia ryb na rzece – jeden przypadek. 

(dowód: akta kontroli str. 685-689) 

W związku ze skargami i wnioskami o interwencję, WIOŚ w latach 2013–2016 
przeprowadził 59 kontroli oczyszczalni ścieków w wyniku, których 29 uznano za 
zasadne. Szczegółowe badanie dokumentacji 20 losowo wybranych kontroli 
interwencyjnych, w tym skargowych51 wykazało, że w 16 przypadkach stwierdzono 
nieprawidłowości, które dotyczyły m.in.: 

                                                      
49 Pobranie prób wykonano w toku kontroli interwencyjnej (zgłoszenie przyjęto 19.12.2015 r. o godzinie 15, a badania 

laboratoryjne próbek przeprowadzono od 21-22.12.2015 r.)  
50 Pozwolenie Starosty Ostródzkiego z 13 stycznia 2015 r. 
51 W każdym przypadku weryfikowano zasadność skargi i wniosku, a ustalenia z nich udokumentowano w protokole kontroli. 
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− niezapewnienia ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odpływ osadu 
czynnego z oczyszczalni do odbiorników ścieków oczyszczonych,  

− niedotrzymywania warunków pozwolenia wodnoprawnego, tj. odprowadzanie 
ścieków lub ścieków niedostatecznie oczyszczonych do środowiska, w tym 
jezior i rzek, 

− wyeksploatowania elementów oczyszczalni, 
− nierzetelnego wywiązywania się przez podmioty zarządzające oczyszczalniami 

ścieków z obowiązków informacyjnych. 

We wszystkich przypadkach, gdzie stwierdzono ww. nieprawidłowości skierowano 
do podmiotów stosowne zarządzenia pokontrolne, a także wszczęto dwa 
postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych. 

W toku ww. kontroli interwencyjnych, w 10 kontrolowanych podmiotach ujawniono 
wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. Wobec osób, które popełniły 
wykroczenia czterokrotnie zastosowano pouczenie, a także nałożono 23 mandaty 
karne o łącznej wartości 7,9 tys. zł. W zbadanych przypadkach WIOŚ nie kierował 
wniosku do sądu o ukaranie sprawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 685-697) 

6.3. WIOŚ systematycznie kontrolował zawarte w pozwoleniach wodnoprawnych 
oraz pozwoleniach zintegrowanych warunki odprowadzania ścieków z oczyszczalni 
komunalnych i przemysłowych do rzek, poprzez analizę przedłożonych wyników 
pomiarów prowadzonych przez podmioty zarządzające tymi oczyszczalniami. 
Spośród funkcjonujących na terenie województwa 204 oczyszczalni ścieków, 
zarządzający 167 (82%) oczyszczalniami przedkładali do WIOŚ w latach 2013-2016 
wyniki autmonitoringu odprowadzanych ścieków w wymaganym terminie.  
W 15 przypadkach (7%) wyniki te przedłożono bez zachowania wymaganego 
terminu, zaś w 19 (9%) nie wykonano lub nie przesłano tych wyników. Trzy 
oczyszczalnie ścieków (1%) w badanym okresie zostały wyłączone z eksploatacji.  

(dowód: akta kontroli str. 653-671) 

Badanie szczegółowe 10 przypadków nie przedłożenia w wymaganym terminie 
wyników pomiarów własnych wykazało, że w przypadku dwóch oczyszczalni 
zarządzający nimi w ogóle nie przedłożył tych wyników, zaś w pozostałych ośmiu 
wyniki te przedłożono z opóźnieniem wynoszącym od 2 do 420 dni. Dokumentacja 
ww. wyników pomiarów własnych była analizowana przez inspektorów WIOŚ,  
a stosowna adnotacja z tej analizy była zamieszczana w tej dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli str. 695) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, że podmioty, które nie przekazywały wyników 
pomiarów własnych do WIOŚ były m.in. ujmowane w planie kontroli na następny rok 
lub kierowano do nich pisma przypominające o obowiązku przekazywania tych 
wyników. Ponadto w toku kontroli terenowych, w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości polegających na nie przekazywaniu do WIOŚ ww. wyników 
pomiarów, wydawano zarządzenia pokontrolne, zaś wobec osoby odpowiedzialnej 
na tę nieprawidłowość stosowano pouczenie lub nakładano mandat karny.  

  (dowód: akta kontroli str. 696-698) 

6.4. WIOŚ wymierzał administracyjne kary pieniężne za przekroczenia określone  
w pozwoleniach wodnoprawnych lub pozwoleniach zintegrowanych w zakresie 
warunków dotyczących m.in. ilości ścieków, ich stanu, składu oraz minimalnej 
procentowej redukcji stężeń substancji w  ściekach. 
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I tak, w przypadku 37 oczyszczalni ścieków stwierdzono łącznie 52 przypadki 
przekroczeń tych warunków. Dotyczyło to m.in. oczyszczalni ścieków w Łukcie52  
(o wydajności 13500 RLM) i w Mikołajkach (o wydajności 20000 RLM). Wyniki 
pomiarów zostały przekazane zarządzającemu oczyszczalnią ścieków wraz  
z zarządzeniami pokontrolnymi w terminie krótszym niż 21 dni od dnia wykonania 
pomiarów. W 26 przypadkach przekroczenia te stwierdzono na podstawie pomiarów 
prowadzonych przez podmioty korzystające ze środowiska, obowiązane do ich 
dokonywania, zaś w pozostałych przypadkach na podstawie warunków dotyczących 
ścieków w oparciu o regulację zawartą w art. 305a POŚ oraz badań WIOŚ.  

(dowód: akta kontroli str. 699-701) 

W badanym okresie WIOŚ nie ustalał w drodze decyzji wymiaru kary biegnącej,  
o której mowa w art. 300 POŚ. Wydał natomiast 51 decyzji (prawomocnych) 
wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 2.573,9 tys. zł za przekroczenia 
określonych w pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach wodnoprawnych 
warunków dotyczących odprowadzania ścieków. W jednym z tych przypadków 
została wymierzona kara w wysokości 568,6 tys. zł53 za okres przekroczenia po 
stwierdzeniu z urzędu, że przekroczenie to ustało, zaś w pozostałych przypadkach 
kary zostały wymierzone za okres do 31 grudnia każdego roku. Jeden z podmiotów 
odwołał się od decyzji ustalającej karę pieniężną w wysokości 11,9 tys. zł. 
Odwołanie to zostanie rozpatrzone do 31 marca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 747-752) 

WIOŚ w wyniku własnych pomiarów średniodobowych w zakresie jakości ścieków 
odprowadzanych z oczyszczalni w Mikołajkach54, wydał decyzję wymierzającą 
Zakładowi wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach administracyjną karę 
pieniężną w wysokości 568,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 747-804) 

Zdaniem NIK, decyzję tą wydano z naruszeniem przepisów prawa, gdyż ww. 
przekroczenia zostały stwierdzone niezgodnie z art. 314 POŚ. Przekroczenia te 
zostały ustalone w oparciu o 12 całodobowych pomiarów wykonanych w ciągu 
całego roku, podczas gdy, zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt  w przypadkach określonych 
w art. 299 ust. 1 pkt 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może stwierdzić 
przekroczenie warunków odprowadzania ścieków w zakresie dopuszczalnego 
składu ścieków oraz dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji 
promieniotwórczych w ściekach - na podstawie wyników analizy próbki ścieków 
powstałej po zmieszaniu trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych  
w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut. 

Pracownik WIOŚ sporządzający projekt ww. decyzji wyjaśnił, że problem 
wymierzania przez WIOŚ kar w oparciu o własne wyniki badań nie był dotychczas  
przez nikogo sygnalizowany ani poruszany w Inspektoracie.  

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podał, że przygotowując decyzję był 
przekonany, że działa zgodnie z prawem. Pracownicy WIOŚ dołożyli wszelkich starań 
by przeprowadzone badania jakości odprowadzanych ścieków były prowadzone 
zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym, tj. zgodnie z § 12 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego55.  

(dowód: akta kontroli str. 805-806) 
                                                      
52 odprowadzającej oczyszczone ścieki do JCWP Marąg (PLRW20001856329) 
53 Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach. 
54 Wyniki 12 comiesięcznych pomiarów średniodobowych, wykazały że ścieki nie spełniają warunków ustalonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym z dnia 30 grudnia 2005 r. wydanym przez Starostę Mrągowskiego (przekroczenia występowały we 
wszystkich wskaźnikach (BZT5, ChZTcr, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny). 

55 D.z. U. poz. 1800 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

36 

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

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli56, wnosi o: 

1) podjęcie działań w celu uwzględnienia w Wojewódzkim Programie Państwowego 
Monitoringu Środowiska na lata 2016–2020 oraz prowadzenia monitoringu 
obszarów chronionych lub z nimi powiązanych ze względu na obszary wrażliwe 
na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych i będących odbiornikami zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych 
na wszystkich jednolitych częściach wód powierzchniowych, które spełniają 
przesłanki do objęcia ich ww. monitoringiem; 

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

3) bieżące informowanie GIOŚ o odstępstwach w realizacji WPMŚ; 

4) dokonanie weryfikacji lokalizacji ppk wyznaczonych do badań w ramach 
monitoringu obszarów chronionych oraz monitoringu operacyjnego.   

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 Delegatury NIK w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Olsztyn, dnia 27   marca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor Delegatury 

Andrzej Zyśk Anna Brewka 
doradca techniczny 
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