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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Publikowane informacje o stanie środowiska wskazywały, iż spośród
ocenionych w Polsce, w latach 2010-2012, 4594 jednolitych części
wód powierzchniowych (JCWP) rzek, jedynie około 20% z nich
osiągnęło stan ekologiczny co najmniej dobry.


Wyniki wcześniejszych kontroli NIK ujawniły m.in.:
–

niewłaściwy system finansowania państwowego monitoringu środowiska
(PMŚ), wymagający corocznego wnioskowania, z niepewnym skutkiem
o środki na ten cel;

–

zatwierdzenie przez Ministra Środowiska Wieloletniego Programu PMŚ,
który nie spełniał wszystkich wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej;

–

coroczny spadek liczby kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ)
z pomiarami;

–

niespójności w obowiązujących przepisach prawa, uniemożliwiające WIOŚ
dokonywanie – w oparciu o własne pomiary – oceny spełnienia, przez
oczyszczalnie ścieków, warunków odprowadzania ścieków do wód
oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych.

02 Co kontrolowaliśmy?
Czy realizowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska zadania dla potrzeb oceny
jakości wód rzek oraz działania w celu poprawy ich stanu ekologicznego
i chemicznego były prawidłowe i skuteczne?
W szczególności:
 Czy organy IOŚ dysponowały wystarczającym zapleczem kadrowym
i technicznym dla realizacji zadań związanych z monitoringiem rzek?
 Czy prawidłowe było programowanie monitoringu rzek?
 Czy monitoring rzek prowadzono w sposób kompletny i terminowy?
 Czy procedury dokonywania ocen stanu ekologicznego i chemicznego wód
były prawidłowe?
 Czy wydatki na zadania związane z monitoringiem rzek były wystraczające?
 Czy nadzór nad realizacją monitoringu rzek był wystarczający?
 Czy organy IOŚ w wystarczający sposób kontrolowały podmioty

zarządzające oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych?

03 Kogo kontrolowaliśmy?
 Ministerstwo Środowiska
 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 Dziewięć wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w:
– Bydgoszczy
– Zielonej Górze
– Szczecinie
– Gdańsku
– Krakowie
– Olsztynie
– Poznaniu
– Warszawie
– Wrocławiu

04 Stwierdzony stan – planowanie monitoringu rzek
Powszechnie stosowaną praktyką było ograniczanie zakresu zadań
monitoringu wód planowanych w wojewódzkich programach
monitoringu środowiska na lata 2013–2015 jak również na lata
2016–2020, poprzez dostosowywanie możliwości wykonywania tych
zadań do wysokości, otrzymywanych na ten cel środków finansowych,
zamiast do rzeczywistych potrzeb.
W efekcie wojewódzkie programy monitoringu środowiska (WPMŚ)
nie spełniały wymogów zawartych w przepisach krajowych w zakresie
monitorowania obszarów chronionych oraz JCWP zagrożonych
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Nie spełniały także wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej.

05

Stwierdzony stan – planowanie monitoringu operacyjnego rzek

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

06

Stwierdzony stan – planowanie monitoringu rzek
obszarów chronionych ze względu na obszary zagrożone
eutrofizacją ze źródeł komunalnych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

07 Stwierdzony stan – planowanie i realizacja monitoringu rzek


Niewłaściwy i nieskuteczny sposób wymiany informacji oraz uzgadniania
stanowisk na potrzeby planowania monitoringu rzek pomiędzy organami
IOŚ, a organami odpowiedzialnymi za planowanie w gospodarowaniu
wodami.



W większości kontrolowanych WIOŚ nie przestrzegano zasad wyznaczania
punktów pomiarowo-kontrolnych (pp-k) na potrzeby monitoringu
operacyjnego w sposób umożliwiający ocenę oddziaływania oczyszczalni
ścieków komunalnych na wody powierzchniowe.



W żadnym z kontrolowanych WIOŚ nie została w pełni wdrożona baza
danych umożliwiająca kompleksowe zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie,
udostępnianie i przekazywanie GIOŚ danych dotyczących monitoringu wód
powierzchniowych.



W 6 spośród 9 skontrolowanych WIOŚ nie prowadzono badań wskaźników
jakości JCWP w pełnym zakresie wymaganym przepisami.



W 3 spośród 9 WIOŚ częstotliwość badań wybranych wskaźników jakości
JCWP była mniejsza niż częstotliwość wymagana przepisami.

08 Stwierdzony stan – ocena stanu JCWP rzek

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

09

Stwierdzony stan – ocena stanu rzek JCWP położonych
na obszarach chronionych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

10 Stwierdzony stan – procedury dokonywania ocen stanu rzek
 GIOŚ akceptował praktykę stosowania „zasady dziedziczenia” przy
dokonywaniu ocen stanu jednolitych części wód powierzchniowych
rzecznych w sposób, który mógł wpływać na zmniejszenie poziomu
wiarygodności wyników dokonanych ocen stanów wód rzek, a także
pozostawał w sprzeczności z przepisami rozporządzeń Ministra
Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji wód;
 Wydane przez GIOŚ wytyczne, dotyczące programowania zadań
monitoringu rzek na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,
pozostawały w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Ministra
Środowiska z 2011 r. w sprawie monitoringu wód.

11

Stwierdzony stan – struktura środków wydatkowanych w WIOŚ
na realizację zadań związanych z monitoringiem środowiska,
w tym monitoringiem rzek (lata 2013-2016, do zakończenia kontroli).

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Dofinansowanie udzielone przez WFOŚiGW na monitoring środowiska (w tym wód) było niższe
niż kwoty wnioskowane przez WIOŚ i kształtowało się na poziomie od 48,4% do 92,4%.

12 Stwierdzony stan – nadzorowanie monitoringu rzek
Minister Środowiska w latach 2013–2016 nie sprawował zwierzchniego nadzoru
nad prowadzeniem przez WIOŚ państwowego monitoringu środowiska w zakresie
monitoringu rzek, a nadzór Ministra nad Głównym Inspektorem Ochrony
Środowiska był w tym zakresie niewystarczający. W badanym okresie Minister:
– nie kontrolował sposobu realizacji przez Głównego Inspektora zadań
dotyczących monitoringu rzek;
– nie podejmował żadnych, poza analizą sprawozdań z działalności, innych
działań nadzorczych w stosunku do Głównego Inspektora, dotyczących
gromadzenia przez ten organ informacji o środowisku w zakresie ujętym w
programach państwowego monitoringu środowiska oraz przetwarzania
zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywania ocen stanu
środowiska;
– zaniechał zwierzchniego nadzoru nad wykonywaniem przez WIOŚ zadań
związanych z programowaniem zadań monitoringu rzek, prowadzeniem tych
badań oraz dokonywaniem ocen stanu wód rzek;
– nie dysponował wiedzą w zakresie prawidłowości planowania i realizacji zadań
monitoringu rzek przez te organy.

13

Stwierdzony stan – organizacja monitoringu rzek i kontroli
oczyszczalni ścieków
 We wszystkich jednostkach Inspekcji Ochrony Środowiska
funkcjonowały wyodrębnione komórki organizacyjne, odpowiedzialne
za realizację kontrolowanych zadań.
 W 8 z 9 badanych WIOŚ potencjał kadrowy i techniczny był
niewystarczający do pełnej realizacji kontrolowanych zadań.
 We wszystkich WIOŚ wdrożono dwustopniowy system zapewnienia
jakości badań, obejmujący wewnętrzną oraz zewnętrzną kontrolę
jakości badań.
 Pracownicy GIOŚ i wszystkich kontrolowanych WIOŚ uczestniczyli
w szkoleniach dotyczących monitoringu jakości wód rzek.
 Szkoleniami, związanymi z kontrolami podmiotów zarządzających
oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych, zostali objęci
pracownicy 6 z 9 kontrolowanych WIOŚ. W takich szkoleniach nie
brali udziału pracownicy GIOŚ.

14 Stwierdzony stan – kontrola oczyszczalni ścieków

Reaktor biologiczny
Źródło: Materiały NIK.

15 Stwierdzony stan – kontrola oczyszczalni ścieków


W latach 2013−2016 co najmniej raz zostało
skontrolowanych (planowo przez badanych
WIOŚ) łącznie 1.305 z 1.624, tj. 80,4%
oczyszczalni ścieków odprowadzających
ścieki do wód płynących.



WIOŚ w sposób prawidłowy sprawowali
kontrole terenowe podmiotów
zarządzających oczyszczalniami ścieków
komunalnych i przemysłowych oraz
podejmowali działania pokontrolne
w ramach posiadanych instrumentów
prawnych.



WIOŚ dokonywali analiz, przedkładanych
przez podmioty, informacji o wynikach
pomiarów, jednak niemal połowa z nich
przeprowadzała je z nieuzasadnioną
wielomiesięczną, a nawet kilkuletnią,
zwłoką.

Urządzenia do pomiaru parametrów ścieków
w reaktorze biologicznym
Źródło: Materiały NIK.

16 Stwierdzony stan – kontrola oczyszczalni ścieków
 Zaniechanie działań przez MŚ i GIOŚ
w celu umożliwienia WIOŚ dokonywania,
na podstawie wyników własnych
pomiarów i analiz, oceny spełniania
warunków odprowadzania ścieków
do wód lub do ziemi oraz wymierzania
− w oparciu o wyniki tych pomiarów
i analiz − administracyjnych kar
pieniężnych.
 W latach 2010–2011 w GIOŚ zakupiono,
za kwotę 6.368,4 tys. zł, 48 mobilnych
laboratoriów do poboru prób wody
i ścieków wyposażonych w automatyczne
poborniki prób ścieków na potrzeby
16 WIOŚ. W latach 2013–2015 wszyscy
wojewódzcy inspektorzy przeprowadzili
947 kontroli z użyciem tych poborników,
co dawało statystycznie w każdym WIOŚ
– 1,64 kontroli na miesiąc.

Oczyszczalnia ścieków w Szczecinie
Źródło: Materiały NIK.

17 Ocena ogólna

Działania Inspekcji Ochrony Środowiska dla potrzeb oceny
jakości wód rzek oraz poprawy ich stanu były niewłaściwe
oraz nie w pełni skuteczne

18 Ocena ogólna
Negatywnie NIK ocenia:

 sposób programowania monitoringu rzek w latach 2013–2016;
 istniejący model finansowania zadań monitoringu rzek;
 brak działań w celu umożliwienia wojewódzkim inspektorom ochrony
środowiska dokonywania oceny spełniania warunków odprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi, na podstawie wyników własnych
pomiarów i analiz wykonywanych w sposób zgodny z regulacjami
zawartymi w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych;
 sprawowanie przez Ministra Środowiska, w latach 2013–2016,
zwierzchniego nadzoru nad wykonywaniem przez IOŚ zadań
związanych z prowadzeniem państwowego monitoringu środowiska w
zakresie monitoringu rzek oraz z kontrolą podmiotów zarządzających
oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych;
 koordynację monitoringu rzek oraz kierowanie działalnością IOŚ
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

19 Ocena ogólna
NIK ocenia pozytywnie:
 organizację wykonywania zadań monitoringu rzek przez organy IOŚ,
w tym wdrożenie dwustopniowego systemu zapewnienia jakości
badań;
 podejmowanie przez organy IOŚ działań w celu pozyskania
dodatkowych środków finansowych z krajowych funduszy
ekologicznych na prowadzenie monitoringu rzek w związku
niezapewnieniem wystarczającego ich finansowania z budżetu
państwa;
 przeprowadzanie przez WIOŚ, w ramach posiadanych instrumentów
prawnych, kontroli terenowych podmiotów zarządzających
oczyszczalniami ścieków komunalnych i przemysłowych oraz
podejmowanie działań pokontrolnych.

20 Uwagi
 Stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu monitoringu
rzek oraz utrzymujące się niedofinansowanie tej działalności
powodowały, iż pozyskane informacje o stanie rzek oraz
o stanie obszarów chronionych na potrzeby planowania
w gospodarowaniu wodami oraz osiągania celów
środowiskowych, były niepełne.
 Sytuacja ta stwarzała ryzyko, iż podejmowane, w oparciu
o niepełne dane, decyzje organów administracji, dotyczące
ochrony wód, były niewystarczające, a tym samym zagrożone
było osiągnięcie celów środowiskowych.

21 Uwagi
 Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymująca się już od kilkunastu
lat sytuacja zaniechania ze strony organów państwa
jakichkolwiek działań nadzorczych, zarówno w zakresie
monitoringu wód jak i działalności kontrolnej, w celu oceny
na podstawie własnych pomiarów tych organów oddziaływania
oczyszczalni ścieków na środowisko oraz oceny spełniania przez
zarządzających tymi instalacjami wymagań określonych
w udzielonych im pozwoleniach na korzystanie ze środowiska.
 Takie postępowanie nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji,
gdy pomimo wydatkowania w ostatnich kilkunastu latach ponad
18 mld zł na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków,
w przypadku niemal 90% ocenionych JCWP utrzymuje się ich zły
stan.

22 Wnioski
Do Ministra Środowiska :
 doprecyzowanie w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Środowiska zakresu i sposobu sprawowania przez ministra
właściwego do spraw środowiska zwierzchniego nadzoru nad
wykonywaniem zadań Inspekcji Ochrony Środowiska;
 zapewnienie sprawowania zwierzchniego nadzoru nad wykonywaniem
przez Inspekcję Ochrony Środowiska zadań związanych
z prowadzeniem monitoringu rzek oraz kontrolą podmiotów
zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych
i przemysłowych;
 spowodowanie dokonywania przez organy IOŚ, od 1 stycznia 2018 r.,
oceny spełniania warunków wprowadzania ścieków do wód lub
do ziemi także w oparciu o wyniki własnych pomiarów i analiz
wykonywanych z uwzględnieniem wymagań dyrektywy 91/271/EWG;
 opracowanie modelu finansowania zadań monitoringu rzek
zapewniającego w możliwie pełny sposób ich realizację, zgodnie
z wymogami prawa krajowego i zobowiązaniami wspólnotowymi
Polski.

23 Wnioski
Do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
 planowanie zadań monitoringu rzek w programach Państwowego
Monitoringu Środowiska w sposób gwarantujący spełnienie wszystkich
wymogów przepisów prawa krajowego i zobowiązań wspólnotowych Polski;
 kierowanie i koordynowanie działalności organów IOŚ w zakresie
planowania monitoringu rzek oraz dokonywania ocen ich stanu w sposób
zapewniający zgodną z prawem realizację zadań;
 pełne uwzględnianie, w procesie planowania zadań monitoringu rzek,
przekazywanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
wykazów jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów
środowiskowych, wykazów obszarów chronionych oraz zidentyfikowanych
znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz ocen ich wpływu na stan
rzek. Ewentualne odstępowanie od tych wykazów jedynie po uzgodnieniu
takiego postępowania z Prezesem KZGW;
 dokonywanie przez organy IOŚ, od 1 stycznia 2018 r., oceny spełniania
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi także w oparciu
o wyniki własnych pomiarów i analiz wykonywanych z uwzględnieniem
wymagań dyrektywy 91/271/EWG;
 organizowanie szkoleń dla pracowników IOŚ w zakresie sprawowania
kontroli podmiotów zarządzających oczyszczalniami ścieków komunalnych
i przemysłowych.

24 Wnioski
Do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska:
 planowanie zadań monitoringu rzek w programach Państwowego
Monitoringu Środowiska w sposób gwarantujący spełnienie wszystkich
wymogów przepisów prawa krajowego i zobowiązań wspólnotowych
Polski;
 pełne uwzględnianie w procesie planowania zadań monitoringu rzek,
przekazywanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
wykazów jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów
środowiskowych, wykazów obszarów chronionych oraz
zidentyfikowanych znaczących oddziaływań antropogenicznych
oraz ocen ich wpływu na stan rzek. Ewentualne odstępowanie od tych
wykazów jedynie po uzyskaniu jednoznacznej informacji o uzgodnieniu
takiego postępowania z Prezesem KZGW;
 dokonywanie, od 1 stycznia 2018 r., oceny spełniania warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi także w oparciu o wyniki
własnych pomiarów i analiz wykonywanych z uwzględnieniem
wymagań dyrektywy 91/271/EWG.

25 Wnioski
Do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej:
 uzgadnianie stanowisk pomiędzy organami IOŚ, a organami
odpowiedzialnymi za planowanie w gospodarowaniu wodami
w zakresie uwag i zastrzeżeń, zgłaszanych przez organy IOŚ
w stosunku do wykazów i wyników analiz sporządzanych
i przekazywanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej na potrzeby planowania monitoringu rzek;
Do wojewodów i zarządów wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej:
 rozważenie możliwości zwiększenia poziomu finansowania zadań
monitoringu rzek.

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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