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I, Dane identyfikacyjne kontroii 

Numer i tytui kontroli P/16/047 - Dzialania Inspekcji Ochrony Srodowiska na rzecz poprawy jakosci wod 
w rzekach. 

Jednostka 
przeprowadzajqca 

kontrol^ 

Konirolerzy 

Najwyzsza Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Pawel Piotrowski, glowny specjalista kontroli pahstwowej, upowaznienie do kontroli 
nr LWA/109/2016 z 18 listopada 2016 r oraz nr LWA 31/2017 z 6 lutego 2017 r. 

(dowod: akta kontroli torn I str. 1-2.381-382) 

Janusz ZakrzewskI, gl6wny specjalista kontroli pahstwowej, upowaznienie do kontroli 
nr LWA/111/2016 z 22 listopada 2016 r. oraz nr LWA 32/017 z 2 lutego 2017 r. 

(dowod: akta kontroli torn I str. 3-4,383-384) 

Jednostka 
kontrolowana 

Kierownikjednostki 
kontrolowanej 

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie^ uL Bartycka 11 OA, 
00-16Warszawa. 

Adam Ludwikowski, Mazowiecki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska^. 

(dowod: akta kontroli torn I str. 5) 

Ocena og6lna 

II. Ocena kontrolowanej dzlalalnosci 
Najwyzsza Izba Kontroli ocenia^ pozytywnie dziatania MWIOS podejmowane 
w latach 2013-2016 w celu zapewnienia finansowania realizacji zadah dotyczqcych 
monitoringu rzek, a takze organizacj? przez ten organ omawianych zadah, w tym 
wdrozenie dwustopniowego systemu zapewnienia jakosci badah obejmuj^cego 
wewn^trzn^ oraz zewn^trznst kontrol^ jakosci badah. Dziatania te, pomimo 
istniej^cych problemow (m.in. niedoborow kadrowych) spowodowanych 
niedofinansowaniem, pozwoliiy w ww. okresie na peinc^ realizacj? zadah 
okresionych w Programach Panstwowego Monitoringu Srodowiska Wojewodzfwa 
Mazowiecl<iego^ na lata 2013-2015 i na lata 2016-2020, oraz dokonywanie ocen 
stanu wod i obszarow chronionych w zakresie obj^tym badaniami. 
NIK pozytywnie ocenia takze przeprowadzanie przez WIOS kontroli 
w oczyszczalniach sciekow komunalnych i przemysiowych oraz dziatania 
Inspektoratu podejmowane po zakohczeniu czynno^ci kontrolnych. 
NIK negatywnie ocenia stosowan^ w WIOS praktyk^ przy opracowaniu WPMS 
na lata 2013-2015 i na lata 2016-2020 polegajcip^ na dostosowaniu planowanego 
do realizacji w kolejnych latach zakresu monitoringu, do istniej^cej wtrakcie 
opracowywania tych planow sytuacji finansowej i kadrowej Inspektoratu, zamiast 
do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, W efekcie juz na etapie sporz^dzania 
WPMS zaktadano niepetn^ realizacji zadah w zakresie monitoringu rzek 

1 Dalej takze: ,WI0S" lub Jnspektorar. 
2 Dalej takie: ,MWI0S". 
3 Najwyzsza Izba Kontroli stosuje 3-5topniow^ skal$ ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwlerdzonych nieprawidlowokl, 

negatywna. Jeieli sformutowanie oceny ogdinej wedtug proponowanej skall byloby nadmiemie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawateby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostici w zakresie obj?tym kontrolet stosuje si§ ocen? 
oplsow^ b^d^ uzupelnia ocen? cg6tn^ o dodatkowe objasnienie. 

•> Dalej tak2e:,WPMS". 



okreslonych ^ rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia ISIistopada 2011 r. 
wsprawie form isposobu prowadzenia jednolitych cz^sci w6d powierzchniowych 
ipodziemnycfp, oraz wdyrektywie 2Q00/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
zdnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiaj^cej ramy wspolnotowego dziaiania 
w dziedzinie polityki wodne^. 

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono nieuzasadnionq^ zwtok^ w podejmowaniu 
przez Inspektorat dziatan w zakresie: 
- analizowania informacji przekazywanych przez podmioty prowadz^ce 

oczyszczalnie sciekow o wynikach pomiarow i badan automonitoringowych 
dotycz^cych ilosci i jakosci sciekow odprowadzanych do srodowiska; 

- wszczynania post^powart w sprawie wymierzenia administracyjnej kary 
pieni^znej w zwiqzku ze stwierdzeniem przekroczenia przez oczyszczalnie 
sciekow warunkow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub 
zintegrowanym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja wykonywania zadan zwie^zanych 
z monltoringlem jakosci wod rzek oraz kontrol̂ i 
oczyszczaini sciekow komunalnych i przemyslowych 

Opis stanu 1 1 . Zgodnie z kolejnymi Regulaminami organizacyjnymi WIOS obowiqzuj^cymi 
faktycznego wbadanym okresie^ zadania dotycz^ce prowadzenia monitoringu jakosci wod rzek 

nalezaty do wlasciwosci Wydziaiu Monitoringu Srodowiska oraz Dziafow Monitoringu 
Srodowiska wchodz^cych w sWad delegatur WIOS w Plocku, Ostrol^ce, 
Ciechanowie, Mihsku Mazowieckim i Radomiu. Za kontrol^ oczyszczaini sciekow 
komunalnych i przemyslowych odpowiedzialny byi Wydzial Inspekcji oraz Dzialy 
Inspekcji w ww. delegaturach. Do zadah Laboratorium WIOS (posiadaj^cego 
pracownie w Warszawie, Ciechanowie i Radomiu) nalezato m.in. pobieranie pnJibek 
wod powierzchniowych, sciek6w oraz wykonywanie analiz fizykochemicznych, 
instrumentalnych, hydro i makrobiologicznych w zwi^zku z prowadzonymi kontrolami 
oraz monitoringiem srodowiska. 
Szczegoiowe zadania w tym zakresie przypisane zostafy pracownikom WIOS 
w zakresach obowisizkow. 

(dowod; akta kontroli torn I str. 6-50) 

W Wydziale i Dzialach Monitoringu Srodowiska zatrudnionych byio, wg stanu 
na 22 listopada 2016 r, ogotem 21 pracownikow (wszyscy na pe^en eiaif, z tego 
monitoringiem jakosci wod powierzchniowych zajmowalo si^ szesciu pracownikow 
WIOS, w tym dwoch zatrudnionych w Wydziale Monitoringu Srodowiska^ oraz 
czterech zatrudnionych w Dzialach Monitoringu Srodowiska^°. Sposrod siedmiu 
osob wykonuj^cych tego rodzaju zadania wg stanu na dzieri 1 stycznia 2013 r., trzy 
osoby w badanym okresie zakoriczyfy prac? w WIOS. W ich miejsce do realizacji 
tych zadan zatrudniono dwie nowe osoby. 

(dowod: akta kontroli torn I str. 51-55) 

5 Dz. U. Nr 258, poz. 1550 ze zm, - obowiEizywato do dnia 19 sierpnia 2016 r,, dalej takze „mzporiqdzenie w sprawie 
monitoringu wixf. 

6 Dz. Urz. UE L 327 z 22.12,2000, sir. 1, ze zm„ dalej takie: .dyrekt^wa 200/60/WE". 
' Zatwierdzonymi przez Wojewod$ Mazowieckiego w dniach: 6 pa^ziemika 2011 r„ 28 lutego 2013 r, oraz 26 pazdziernika 

2015 r. 
° Z tego w Wydziaie l^oniloringu Srodowiska zatrudnionych byb oSmiu pracownik6w, a w Dziatach l\tonitoringu Srodowiska 

wchodzqcydi w sklad Deiegatur WiOS -13 pracownik6w, 
5 Do zadafi jednej z tydi dw6ch os6b nale^to prowadzenie monitoringu w6d powieizchniowych 1 podziemnych na obszarze 

dziaiania Delegatur wl\^ihsku [Mazowieckim iw Plocku. 
10 W IDeiegafurach w Cieclianowie, Ostrol^ce. PJocku i Radomiu. 



W Wydziale i Dziatach Inspekcji zatrudnionych byto, wedtug stanu na dzieh jw., 
ogolem 90 pracownikow (na ogolem 86,4 etatach)^^ z czego wykonywaniem zadah 
zwi^zanych z kontrol^ oczyszczaini sciekow komunalnych i przemyslowych 
zajmowaio si§ 13 pracownikow, w tym trzech zatrudnionych w Wydziale inspekcji 
oraz 10 zatrudnionych w Dziatach Inspekcji (od jednego do trzech w kazdej 
z Delegatur). Sposrod 14 osob zatrudnionych przy realizacji tego rodzaju zadart wg 
stanu na dzieh 1 stycznia 2013 r. dwie zakoiiczyty prac? w WIOS w 2014 r. W ich 
miejsce do realizacji tych zadari zatrudniono w 2016 r. dwie nowe osoby, z ktorych 
jedna po ok. siedmiu miesi^cach odeszta z pracy w WIO§. 

(dowod: akta kontroii torn I str. 56-61) 

W Laboratorium WI06 zatrudnionych byto, wg stanu na dzieh jw., ogoiem 
54 pracownikow (na ogotem 53,35 etatach)^^ z czego pobieraniem probek wod 
powierzchniowych, podziemnych i sciek6w zajmowato si? 16 pracownikow, 
a wykonywaniem analiz pobranych probek - 31 pracownikow. Sposrod 
49 osob zatrudnionych przy realizacji tego rodzau zadah wg stanu na dzieh 
1 stycznia 2013 r. osiem zakohczyto prac§ w WIOS w badanym okresie, a jedna 
zostata oddnia 1 lutego 2015 r. przeniesiona do innej komorki organizacyjnej 
Inspektoratu (tj. do Wydziatu Inspekcji). Ponadto dwie osoby zajmuj^ce si^ tymi 
zadaniami obj^ty w badanym okresie stanowisko Zast^pcy Kierownika 
Laboratohum. W ich miejsce do realizacji zadah zatrudniono w badanym okresie 
osiem nowych osob, z ktorych jedna odeszia w tym okresie z pracy w WI06, 
a druga, po zmianie stanowtska od dnia 1 stycznia 2016 r. nie zajmuje si? juz tymi 
zagadnieniami. 

(dowod: akta kontroii torn I str. 62-67) 

Z powyzszych danych wynika, ze ogolna liczba pracownikow zajmujqcych si? 
wWIOS realizacji zadah, ktorych dotyczy niniejsza kontrola NIK, zmniejszyla si? 
w badanym okresie, z 70 osob wg stanu na dzieh 1 stycznia 2013 r. do 66 osob 
wg stanu na dzieh 22 listopada 2016 r. 

(dowod: akta kontroii torn I str. 51, 56, 62-63) 

1.2. MWIOS w przekazywanych co roku do Gtownego Inspektora Ochrony 
Srodowiska oraz Wojewody Mazowieckiego infomiacjach o realizacji zadah, 
kazdorazowo wskazywat na potrzeb? wzmocnienia finansowego i kadrowego WIOS. 
W pismach kierowanych do GIOS i Wojewody Mazowieckiego MWIOS wskazywat 
na potrzeby WIOS m.in. w zakresie doposazenia prowadzonego przez t? jednostk? 
laboratorium m.in. w aparatur? i sprz?t pomocniczy potrzebny do pelnej realizacji 
zadah w zakresie monitoringu wod; przyznania dodatkowych etatow na zatrudnienie 
pracownikow, w zwi^zku z nowymi zadaniami nakiadanymi na Inspekcj? Ochrony 
Srodowiska (dotycz^cymi wykonywania badah i prowadzenia monitohngu 
w zakresie wyst?powania substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych), 
wzrostu wynagrodzeh pracownik6w, m.in. w celu ograniczenia skali fluktuacji 
zatrudnienia w tej jednostce. W pi^mie z-dnia 9 listopada 2016 r. I Zast?pca MWIOS 
zwrocil si? do GI06 (w odpowiedzi na pismo tej jednostki z 3 listopada 2016 r.''̂ ) 
z propozycji zakupu dodatkowego wyposazenia dia Laboratohow WI06, w skiad 
ktorego wchodzic mialy m.in. spektrometr UV-Vis. dwa analizatory przeplywowe, 
trzy systemy do debiologizacji i demineralizacji wody, trzy samochody z chtodni^. 
Wpismie z dnia 22 listopada 2016 r., skierowanym do Zast?pcy GIOS, MWIOS 

'1 Z tego w Wydziale Inspekcji zatrudnionych byto ogdiem 21 prarownikbw na 19,10 etatach, a w Dziatach Inspekcji -
69 pracownik6w, na 67,30 etatach. 
W czego w Warszawie zatmdnionych byto 26 pracownikbw na ogolem 25,35 etatacli, a w Pracowniach w Ciechanowie 
i Radomiu - 28 pracownikow, wszyscy na pelny etat. 

" DofyczEice dodatkowego doposa2enia spiz^towego laboratori6w WIOS w ramach reaiizaqi projektu ,.Wzmotenie 
monitoringu w6d w zakresie procedur zapewnienia i kontroii jako^i pomiarow i ocen stanu w6d pov/ierzchnlowych oraz 
infrastmktury badawcze, pomiaromj i informatycznef. 



wskazat m.in. na potf2eb? otrzymania przez WI06 dodatkowych sze§ciu etatow 
do prowadzenia kontroli gospodarki wodno-sciekowej oraz trzech etatow 
dowlasciwego wdrozenia dyrektywy 2013/39/UE z dnia 12sierpnia 2013 r^^ 
w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. Pisma w tych 
sprawach MWIOS kierowaf do GIOS oraz Wojewody Mazowieckiego rowniez 
w latach wczesniejszych. 

(dow6d: akta kontroli torn I str. 79-150) 

W udzielonych wyjasnieniaoh MWIOS podal m.in., ze od wejscia Polski do Unii 
Europejskiej zostaly zaimplementowane do polskiego systemu prawnego liczne akty 
prawne w obszarze „Srodowisko". Wic|zaio si^ to z nowymi obowiqzkami na tonymi 
na Inspekcj^ Ochrony 6rodowiska. Zpowodu koniecznosci dostosowywania 
zakresu i sposobu prowadzenia monitoringu dodyrektyw unijnych, co wi^ze si? 
z rozszerzaniem zakresu pomiarow, wprowadzaniem referencyjnych metodyk, 
zakupem specjalistycznego sprz^tu oraz potrzeb^ zatrudniania dodatkowych 
pracownikow, koszty prowadzenia monitoringu srodowiska wkolejnycli latach 
wzrastaj^ Brak petnego zabezpieczenia finansowego z budzetu na prowadzenie 
pahstwowego monitoringu srodowiska (PMS) uzaleznia jego realizacj? 
od pozyskania dotacji. Bez wsparcia srodkami Wojewodzkiego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie^s pie byloby mozliwe prowadzenie 
monitoringu srodowiska w wojewodztwie mazowieckim. Poniewaz monitoring 
srodowiska jest zadaniem Panstwa srodki na jego prowadzenie powinny bye 
zabezpieczone w budzecie panstwa. 
MWIOS wskazai ponadto, ze WIOS nie dysponuje wystarczaj^cymi kadrami 
do prowadzenia kontroli zaktadow w terenie oraz do wykonywania na biezqco 
kontroli dokumentacyjnych opartych na analizach automonttoringowych badan 
sciekow przedkladanych przez podmioty prowadz^ce oczyszczalnie sciekow, 
atakze do sprawnego prowadzenia post^powah administracyjnych dotycz^cych 
wymierzania kar pieni^znych za przekroczenie okreslonych w pozwoleniach 
(wodnoprawnych lub zintegrowanych) warunk6w dotycz^cych ilosci sciekow, ich 
stanu, skladu lub minimalnej procentowej redukcji st^zeh substancji w sciekach. 

(dowod: akta kontroli tom I str, 68-78,148-150) 

1.3, Pracownicy Wydziatu lub Dziatu Monitoringu Srodowiska wzi^li w latach 2013-
2016 (do 30 listopada) udziat w 18 szkoleniachi^, ktorych przedmiotem byty roznego 
rodzaju zagadnienia zwi^zane z monitoringiem jakosci w6d powierzchniowych, 
w tym rzek'''. W szkoleniach uczestniczyto od jednego do siedmiu pracownikow ww. 
komorek organizacyjnych WIOS, w tym od jednego doczterech pracownikow 
zajmuj^cych si? w badanym okresie ww. monitoringiem. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 51,151-153) 

Pracownicy Laboratorium, w ww, okresie, uczestniczyli ogoiem w 23 szkoleniach lub 
warsztatach^s, ktorych przedmiotem byly zagadnienia, dotycz^ce w szczegolnosci 
pobierania i przewozu probek wody i sciekow, wykonywania analiz z pobranych 
probek srodowiskowych oraz dokonywania oceny stanu ekologicznego rzek 

" Dyrektywa 2013/39/39/UE Paiiamentu Europejsldego i Rady z dnla 12 sterpnia 2013 r. zmienlajqca dymklywy 2000/60/WE 
i2Q08/105/WEwzakm^e substancji priorytetowych w dziedzinie poll^^ 

15 Daleitakze:,WF0Su3W". 
16 W 2013 r, zorganrzowane zostaly czte;y takie szkolenia, w 2014 r. - dwa, w 2015 r. - siedem, a w 2016 r. (do 30 listopada) 

- p^6. Ich organizatorem w 15 przypadkach byl GI06, w jednym pizypadku - WIOS, a w dwoch przypadkach - inny 
podmlot. 

" Tematem tych szkoleh byty m.in.: „Ocena jednoiitych cz^sd ivocf'; „Planowanie i realizac^a zadafi P M 5 na lata 2013-2015", 
..Wdratanie metodyki prowadzenia obsenvacji elementdw hydromorhlogicznych md p/ynqcych", „Wyniki projektowania 
sieci I programow monitoringu md na lata 2016 - 2021'. Aklualizacja wykaza jednoiitych QZ^&ci w6d poviierzchniowych'. 

'8 W 2013 r, i 2014 r. zorganizowanych zostalo po siedem takich szkoleii (warsztatdw), w 2015 r, - cztery, a w 2016 r. 
(do 30 listopada) - pi?6. Ich organizatorem w 15 przypadkach byl GIOS, w trzech przypadkach - WIOS, a w pi^ciu 
przypadkach - inny podmiot. 



i jezior^^. W ww. szkoleniach uczestniczyto od jednego do 11 pracownikow 
Laboratorium. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 63-64,157-166) 

Pracownicy Wydzialu i Dziatow Inspekcji w ww. okresie uczestniczyli w pi^ciu 
szkoleniach2o, ktorych przedmiotem byly zagadnienia dotycz^ce kontroli podmiotow 
zarz^dzaj^cych oczyszczalniami 6ciek6w komunalnych i pi^emystowych^i. 
W szkoleniach tych uczestniczyto od jednego do 22 pracownikow tych jednostek. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 56,154-156) 

1.4. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci badah wykonywanych 
w Laboratorium w WIOS wdrozono dwustopniowy system kontroli obejmuj^cy 
wewn^trzn^ kontrol? jakosci badah oraz zewn^trzn^ kontrol? realizowan^ poprzez 
udziaf Laboratorium w badaniach biegtosci22 lub porownaniach 
mi^dzylaboratoryjnych^s, Szczegolowe zasady prowadzenia kontroli jakosci wynikow 
badah okreslone zostaly w procedurze PO-009 pn. „Zapewnienie jakosci wynikow 
badan i pomiaroW, ktora wchodzifa w sktad dokumentacji okreslaj^cej system 
zarz^dzania jakosci^ w Laboratorium WIOS. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 167-168, 200, 256,283-285) 

Stosowany przez Laboratorium WIO system zarzqdzania jakosci^ o ktorym mowa 
wyzej, zgodny z normq PN-EN ISO/EC 17025.2005, jak wynika z tresci Ksi^gl 
Zarz^dzania Laboratorium WIOS oraz Ksi^gi Procedur Ogolnych WI06, obejmowat 
wszystkie etapy prowadzenia pomiarow i badah, w tym w m.in. etapy: poboru 
probek, post^powania z probkami pobranymi (w tym ich transportu, rejestracji 
i przechowywania, wydawania do badah, wykonywania oznaczen)24. Wdrozenie 
tego systemu uzyskato 7 grudnia 2000 r. akredytacj? Polskiego Towarzystwa 
Akredytacji^s. Zakres akredytacji obejmowal wszystkie rodzaje badah 
wykonywanych w ramach monitoringu jakosci wod. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 248-301) 

Zgodnie z zasadami post^powania okreslonymi w ww. systemie zarzqdzania 
jakosci^ pracownicy Laboratorium WIOS, w badanym okresie, w ramach realizacji 
zadah dotycz^cych wykonywania badah jakosci wod w rzekach, uczestniczyli 
w 19 badaniach biegtoSci oraz w 29 porownaniach mi^dzylaboratoryjnych, ktorych 
przedmiotem byly m.in. wybrane oznaczenia chemiczne, wtasciwo^ci fizyczne oraz 
oznaczenia elementow biologicznych. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 169-198) 

Zgodnie z procedure PO-009, kontrola wewn^trzna jakosci badah obejmowala m.in.: 
kontrole jakosci za pomocq^ wzorca, badanie roznicy mi^dzy wynikami dwoch 
rownolegiych oznaczeh, kontrole proby siepej, analizowanie wynikow badah przez 
laborantow i sprawdzenie ich przez nadzoruj^cych badania. kontrole warunkow 

19 Tematem tych szkoieh (warsztatow) byly m.in.: „Planowanie i realizaqa zadafi PM§ w /afacft 2013-2015', „Wdratanie 
metodyld prowadzenia obserwaqi elementow /jydromorfotog/cznych w6d ptynqcyctf, ,Oznaczenie sub^anqi priorytetowych 
w wodach", „ZapBwnienie wysokiej jakoici oraz zgodnoici z w^gami Unii Europejskiej badafi wskainikhw chemicznych 
wykonywanych w ramach Pahstwowego Monitoringu Srodowiska - subslancje organiczne", M^dzytaboraloryjne 
porawnan/e poboru / oznaczenia bblogicznych elementdw oceny stanu ekologicznego w6d powierzchnbwych 2015-201T. 
Dwa w tych szkoieh zo^anizowane zostaly w 2014 r., a tizy w 2015 r. Ich organizatorem w trzedi przypadkach byt GIOS, 
a w pozostalych dw6ch przypadkach - WIOS oraz inny podmiot, 

^' Dotyczy to w szczeg6lnoSci zorganizowanego przez WIOS w 2015 r. szkolenia, kt6rego przedmiotem byf „Krajowy Program 
Oczyszczania Sdekow Komunalnych", w ktbivm udzia) wzl^to 22 pracownlk6w Wydzialu i Dziat6w Inspekcji, w tym 
10 zajmuj^cych si§ wykonywanlem zadah zwi^nych z kontrolcioczyszczalnl Sciek6w komunalnych i przemysiowych, 

^ Ocena osl^ni?tego wyniku przez uczestnika wzgl?dem wcz^niej ustatonego kryterium, za pomoc^ poniwnan 
ml^dzylaboratoryjnydi. 

^ Zorganizowanie, wykonanle, wykonanie i ocena pomian^ lub badah tego samego lub podobnydi obiekt^w, przez 
CO najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio okreSlonymi wamnkaml. 

" Zasady post?powania w tym zakresie okreSlone zostaly w Procedurze PO-008 pn.. ,Pobieranie prdbek do badafi 
i post^powanie z prdbkamW 

25 Wydany w tym zakresie Certyfikat Akredytacji Nr AB 322, zostat w badanym okresie przedtuzony do 7 gnjdnia 2019 r. 



prowadzenia badah. Kontrola taka prowadzona miala bye na kazdym stanowisku 
pomiarowym/badawczym. 

(dowod; akta kontroii torn I str. 283-285) 

W wyniku badania dokumentacji z przeprowadzonych badah jakosci wody 
wrzekach dIa osmiu wybranych losowo punktow pomiarowo - kontrolnych^s 
stwierdzono, ze ww. zasady kontroii wewn?trznej byty stosowane w praktyce. Fakt 
przeprowadzania przedmiotowej kontroii kazdorazowo udokumentowany zostat 
w dokumentacji sporz^dzonej z wykonanych badah^^. 

(dowod; akta kontroii tom I str. 199-236) 

W badanym okresie Polskie Centrum Akredytacji^s przeprowadzito trzy audyty 
w WIOS, ktorych przedmiotem byto sprawdzenie prawidtowosci wdrozenia 
i funkcjonowania systemu zarz^dzania jako^ci^. 
W wyniku audytu przeprowadzonego w 2013 r, w pracowniach Laboratorium 
w Ciechanowie i Radomiu, PCA zwrocito uwag? na niestosowanie przez 
Laboratorium przy sprawdzaniu prawidtowosci kalibracji ph-metru kryterium 
wymaganego w pkt 9.2. normy badah PN-EN ISO 10523: 2012 oraz 
na niezakohczenie do dnia oceny wszystkich dziatah maj^cych na celu wdrozenie 
nowego wydania normy PN-EN ISO 5814: 2013, W wyniku audytu 
przeprowadzonego w 2014 r. w pracowni Laboratorium w Warszawie, PCA nie 
sformutowato zadnych uwag i zaieceh. W wyniku audytu przeprowadzonego 
w2015 r. w pracowniach Laboratorium w Ciechanowie, Radomiu i Warszawie, PCA 
zwrocito uwag?, ze przyj?ty zakres parametrow wewn?trznej kontroii jakosci oraz 
cz?stotliwos6 wykonywanych badah mogly bye niewystarczajqce dla potwierdzenia 
petnej kontroii jakosci dla niektorych metod badawczych zakwalifikowanych 
do konkretnych technik. Wskazato ponadto na niejednoznaczny sposob 
dokumentowania przez pracownikow Laboratorium monitorowania zakresu 
akredytacji podwykonawcy. 
Laboratorium zrealizowato wszystkie zaiecenia sformutowane przez PCA. 

(dow6d: akta kontroii tom I str. 239, 243,245) 

Prawidtowosc funkcjonowania systemu zarz^dzania jakosci^ w ramach 
przeprowadzanych przez Laboratorium pomiarow i badah jakosci wod 
powierzchniowych byta w badanym okresie przedmiotem 58 audytow wewn?trznych 
przeprowadzonych przez uprawnionych pracownikow Laboratorium, na zasadach 
okrestonych w Instrukcji PO-004 pn. J^udyt wewnqtrznf. 

W wyniku przeprowadzonych audytow w dziewi?ciu przypadkach sformutowane 
zaiecenia, More odnosify si? w szczegolnosci do stosowanych przez Laboratorium 
metod (procedur) badawczych, sposobu przeprowadzania i dokumentowania 
wynikow pomiarow i badah. Wszystkie zaiecenia zostaly zrealizowane. 

(dowod; akta kontroii tom I str, 237-247,292-304) 

1.5. W WIOS do gromadzenia i przetwarzania danych dotycz^cych wynikow kontroii 
podmiotow, stosowany byi od grudnia 2015 r. Informatyczny System Kontroii, 
stanowi^cy cz?sc centralnej bazy danych, prowadzonej przez GIOS. System 

» Tj. nast?pujXcych: ,Zagozdzonka bez kanalu Gniewoszowsko-Kozienickiego, Swierle Gdme" (badanie proby pobranej 
10 gmdnia 2D13 r, w ramach monitoringu diagnostycznego); ,Kanat Gniewoszowsko-Koaenicki, W6jtDStwo" (badanie pn^by 
pobranej 10 gnjdnia 2013 r. w ramach monitoringu operacyjnego); „rzeka Kostrzyh" {badanie proby pobranej 11 lutego 
2014 r. w ramach monitoringu diagnostycznego); ,MIeczna-0wad6w" {badanie pr6by pobranej 7 pazdziemika 2014 r.); 
.Kanal Trzebniefiski-Zagroby. na drodze Mnisze-Wartia" {badanie proby pobranej 9 listopada w ramach monitoringu 
operacyjnego); „Zwolenka-Borowiec" (badanie pr6by pobranej 2 grudnia 2015 r. w ramach monitoringu diagnostycznego); 
„kanal Nowa UIga" (badanie prbby pobranej 19 lipca 2016 r. w ramach monitoringu operacyjnego); ,.Gtosk6wka—Gtoskow, 
most na drodze Piaseczno-Rum6w" (badanie proby pobranej 26 wrzeSnia 2016 r. w ramach monitoringu diagnostycznego). 

2' Na kt6rEi skladaly si? m.in.; sprawozdania z badart; protokdy z pobrania p n ^ k wody do badah monltoringowych; karty 
sprawdzania konduktometru, ph-metni i flenomieiza, karty kontrolne probek Slepych; karty kontrolne zakresu; kar^ 
konlrolne pr6bek powtorzeniowych, 

2BDalejtakie: „PCA'. 



umozliwiat gromadzenie informacji i dokumentow dotycz^cych prowadzonych 
kontroli przez WIOS oraz dzialah pokontrolnych m.in. w odniesieniu do podmiotow 
zarz^dzaj^cych oczyszczalniami sciekow komunalnych i przemyslowych. 
We wczesniejszym okresie (od 2010 r.) WIOS wykorzystywal do tego celu, 
na analogicznych zasadach, Informatyczny System Wspomagania Kontroli. 
W badanym okresie w WIOS do gromadzenia danych pomiarowych z systemu 
monitoringu wod powierzchniowych wykorzystywano fonnularze programu Excel 
opracowane przez GIOS. Zgromadzone dane z monitoringu za lata 2013-2015 
WIOS przekazywal do GIOS raz w roku, natomiast dane dotycz^ce 2016 r. 
przekazywano co kwartal, 
Do czasu zakonczenia niniejszej kontroli w Inspektoracie nie zostafa wdrozona 
informatyczna baza danych umozliwiaj^ca kompleksowe zbieranie, gromadzenie. 
przetwarzanie, udost^pnianie i przekazywanie do GI06 informacji dotycz^cych 
monitoringu wod powierzchniowych. W trakcie wdrazania by! system informatyczny 
EK0INF0NET29, ktory mial stuzyc m.in. do tego celu. Wdrazaniem tego systemu 
zajmowat si? podmiot zewn^trzny, ktoremu GIOS zlecit wykonanie tego zadania. 
Pracownicy Wydziaiow i Dziafow Monitoringu Srodowiska uczestniczyli w szkoleniu 
dotycz^cym obstugi ww. systemu, zorganizowanym przez GIO§. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 305-325) 

1.6. W badanym okresie do WIOS w p l y n ^ dwie skargi, ktorych przedmiotem byl 
sposob sprawowania przez t? jednostk? nadzoru nad odprowadzaniem sciekow 
do rzek, 

Skarga osoby fizycznej z dnia 25 lutego 2013 r. dotyczyla niewlasciwego (w ocenie 
skarz^cego) rozpatrywania przez Delegatur? WiOS w Radomiu kierowanych do tej 
jednostki pism informujctcych o nieprawidlowosciach w funkcjonowaniu kanaiizacji 
deszczowej i sanitarnej oraz oczyszczaini sciek6w w Zwoleniu. W odpowiedzi 
naskarg? MWIOS wskazal m.in., ze nie znajduje nieprawidiowosci w sposobie 
rozpatrywania wnoszonych przez skarzqcego pism w tej sprawie oraz w sposobie 
przeprowadzania kontroli w obszarach wskazanych w tych pismach. Sprawy 
dotycz^ce odprowadzania Sciekow i funkcjonowania kanaiizacji nalez^ do zadah 
wlasnych gminy, nad ktorym bezposredni nadzor sprawuje Burmistrz Miasta Zwoleh. 
Organy administracji publicznej obowiqzane s^ przestrzegac swojej kompetencji 
miejscowej i rzeczowej, zatem kierowanie z^dah o podejmowanie dzialah 
w obszarze wykraczaj^cym poza kompetencje Inspekcji Ochrony Srodowiska nalezy 
uznac, jako bezcelowe. 

Druga z ww. skarg, ziozona przez Zarz^d Okr?gu Mazowieckiego Polskiego 
Zwi^zku W^dkarskiego w Warszawie, dotyczyla niepodj^cia przez MWIOS 
natychmiastowych dzialah w zwi^zku z otrzymanym w dniu 12 grudnia 2014 r. 
zgloszeniem telefonicznym dotycz^cym zanieczyszczenia wod w zlewni rzeki 
Jeziori<i przez oczyszczaini? sciekow w Grojcu. MWIOS przekazal t? skarg?, przy 
pismie z 7 stycznia 2015 r., do rozpatrzenia przez GIOS, ktory uznal 
j ^ za bezzasadn^ wskazujqc w odpowiedzi dia skarzqcego m.in,, ze bezposrednio 
po otrzymaniu przedmiotowej informacji WIOS podj^ czynnosci maj^ce na celu 
ustalenie zrodia i przyczyny zanieczyszczenia rzeki. W efekcie tych dzialah, 
kierownik oczyszczaini w Kobylinie, odpowiedzialnej za powstanie tej sytuacji, 
przekazal w dniu 12 grudnia 2014 r. do WI06 pisemne wyjasnienia w tej sprawie. 
Poinformowal rowniez WIOS o usuni?ciu w tym dniu przyczyn, ktore spowodowaly 
powstanie awarii, ktorej skutkiem bylo zanieczyszczenie rzeki. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 326-338) 

29 0 kt6rym mowa w art 28h ustawy z dnia 20 iipca 1991 r. o inspekqi Ociirony Srodowiska (Dz. U z 2016 r„ poz 1688). 



17. W badanym okresie prteprowadzone zostafy w WI06 trzy kontrole zewn^trzne, 
ktorych przedmiotem byly zagadnienia obj?te niniejszai^kontrol^NIK. 

Przedmiotem przeprowadzonych przez Mazowiecki Urz^d Wojewodzki, w okresie 
od 8 grudnia 2014 r, do 23 listopada 2015 r.. kontroii w Deiegaturach WIGS Mihsku 
Mazowieckim, Ptocku i Ostrol?ce byfa terminowosc wszczynania post^powari 
wsprawie wymierzania administracyjnej kary pieni^znej ze szczegolnym 
uwzgl^dnieniem wykorzystania pomiarow oraz informacji przekazywanych przez 
podmioty korzystaj^ce ze Srodowiska. Stwierdzone w ramach tych kontroli 
nieprawidtowosci, jak wynika z tresci wystqpieri pokontrolnych, dotyczyfy 
w szczegolnosci; 

- licznych przypadkow niewszczynania post^powah zmierzaj^cych 
dowymierzenia administracyjnej kary pieni^znej, w przypadkach gdy podmioty 
korzystaj^ce ze srodowiska nie prowadzily wymaganych pomiarow emisji 
w zakresie ilosci i jakosci Sciekow wprowadzanych do w6d lub ziemi, lub 
wszczynania post^powan w tym zakresie ze znaczn^ zwlok^ (tj. po uplywie 
roku lub dwoch lat); 

- nieodnotowywania niektorych nieprawidlowosci, b£|clz podawania bi?dnych 
informacji, w adnotacjach z czynnoSci kontrolnych opartych na analizie badan 
automonitoringowych lub w protokolach z kontroli. 

W wydanych w tym zakresie zaieceniach pokontrolnych Wojewoda Mazowiecki 
zobowi^za* MWIOS do niezwtocznego wszczynania post^powah administracyjnych 
w przedmiocie wymierzania kary pieni^znej m.in. w przypadkach gdy podmioty 
korzystaj^ce ze srodowiska nie przekazaiy wymaganych pomiarow emisji w zakresie 
iloSci i jakosci sciekow wprowadzonych do wod lub ziemi oraz do rzetelnego 
opisywania w protokolach lub adnotacjach z czynnosci kontrolnych wszystkich 
stwierdzonych nieprawidlowosci. 

(dowod; akta kontroli tom I str. 344-379) 

1.8. W badanym okresie w W10$ przeprowadzonych zostalo 35 kontroli 
wewn^trznych, kt6re obejmowaly realizacj? przez t? jednostk? zadari zwi^zanych 
z monitoringiem jakosci wod rzek oraz kontrolq^ podmiotow zarz^dzajqcych 
oczyszczalniami sciekow komunalnych i przemyslowych. 
Wydzial i Dzialy Monitoringu Srodowiska przeprowadzily 31 kontroli, ktorych 
przedmiotem byl pobor probek wody z wybranych rzek i jezior (19 kontroli) lub 
sprawdzenie realizacji zaplanowanych w danym roku pomiarow i oznaczeri 
(12 kontroli). W wyniku tych kontroli nie sformulowano zaieceh pokontrolnych, 
Kierownicy Delegatur WIO§ w Mirisku Mazowieckim, Ostrol^ce, Plocku i Radomiu 
przeprowadzili w okresie od kwietnia do lipca 2016 r. Iqcznie cztery kontrole 
dotycz^ce sposobu post^powania z wynikami badan automonitoringowych, 
otrzymywanymi przez Inspektorat od podmiotow zarz^dzaj^cych oczyszczalniami 
sciekow. Wydane w wyniku tych kontroli zaiecenia odnosily si^ w szczegolnosci do: 

- przyspieszenia przeprowadzania przez pracownikow WIOS analiz dotyczqcych 
wykonywania tego rodzaju badan i przekazywania ich wynik6w przez podmioty 
do tego zobowi£(zane, w celu terminowego wszczynania post^powan 
w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w tym zakresie; 

- tresci adnotacji z przeprowadzonych analiz, o ktorych mowa wyzej 
(tj. wymaganych informacji, ktore kazdorazowo powinna zawiera6 adnotacja 
owynikachtejanalizy). 

(dowod; akta kontroli tom I str. 339-344) 

1.9. WI06 terminowo sporz^dzil i przekazal do GI06 roczne sprawozdania 
z dzialalnosci tej jednostki w latach 2013 - 2015. GIOS nie zglosil uwag do ww. 
sprawozdah. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 380) 



Ustalone 
nieprawidiowosci 

Ocena cz^kowa 

Opis stanu 
faktycznego 

W dzialalno^ci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie 
stwierdzono wyst?powanie nast?puj^cej nieprawidiowosci: 

Jak wynika z ustaleh kontroli NIK przedstawionych w punktach 6.4. i 6,5. niniejszego 
wyst^ienia pokontrolnego, WIOS do kohca 2016 r. nie zrealizowal zaieceh 
pokontrolnych Wojewody Mazowieckiego, sformulowanych w zwi^zku z wynikami 
kontroli przeprowadzonych w 2015 r. w Inspektoracie, dotycz^cych niezwiocznego 
wszczynania post?powah administracyjnych w przedmiocie wymierzania kary 
pieni?znej, m.in. w przypadkach gdy podmioty korzystaj^ce ze srodowiska nie 
przekazaly wymaganych pomiarow emisji w zakresie ilosci i jakosci sciekow 
wprowadzonych do wod lub ziemi. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 344-379, tom IV str. 254, 257, 391) 

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidiowosci^^, 
dzialalnosc kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Programowanie monitoringu jakosci wod rzek. 
2.1. W badanym okresie WIOS realizowal zadania zwisizane z monitoringiem wod 
na podstawie kolejnych Programow Pahstwowego Monitoringu Srodowiska 
Wojewodztwa Mazowieckiego opracowanych na lata 2013 - 2015^'' oraz 2016 -
202032. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 1-123) 

WIOS na etapie opracowania ww. program6w dysponowal wiedz^ w zakresie 
wytypowania jednolitych cz?sci wod powierzchniowych^^ do obj?cia monitoringiem 
oraz wyznaczenia punktow pomiarowo-kontrolnych^'* w ramach poszczegolnych 
rodzaj6w monitoringu wod, tj. m.in.: 

- wykazem JCW wraz z warstwami zawieraj^cymi ich zlewnie (granicami zlewni); 
- informacjami dotycz^cymi identyfikacji znaczqcych oddzialywah 

antropogenicznych (analiza presji i wplywow) oraz ocenq zagrozenia 
niespelnienia celow srodowiskowych dIa JCW znajduj^cych si? w wykazie 
JCW; 

- wykazem obszar6wchronionych. 
WI06 otrzymal od GIOS dokumentacj? zawieraj^cq^ ww. informacje^s, jak i inne 
wskazowki, wytyczne oraz wzory dokumentacji potrzebnej do opracowania WPMS 
na lata 2013-201536 12016-20203?. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 124-138,142-150) 

^ Najwyzsza izba Kontroii stosuje 3-stopniow^ slol^ ocen cz^stkowych do^cz^cycii dziataino^ci w badanym obszarze: 
pozy^na, pozy^na mimo stwierdzonych nieprawidtowo^i, negatywna. Jezeii sformutowanie oceny cz^sHtowej wediug 
proponowanej skaii bytoby niemo^llwe lub nadmiemie utrudnione, aibo teka ocena nie dawataby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostici w zalvesie ob j ^m kontroiEt stosowana jest ocena opisowa. 

31 Zatwierdzony przez GiOS w dniu 24 grudnia 2012 r. 
^ Zatwierdzony przez GiOS w dniu 22 grudnia 2015 r, 
» Dalej: JCW". 
" Dalej: „pp-k". 
^ Przy piSmie z dnia 6 sierpnia 2010 r, GIOS przekazat WiOS plyt^ CD ^wierajcic^ opracowanci na ziecenie Krajowego 

Zarz^du Gospodarki Wodnej (dalej tak2e: KZGW) geobaz^, tctora zawierata zbior danycti referencyjnych, obowî ^zuj^cych 
na lata 2010-2015, obejmuj^cych m.in. wykaz jednolit/ch c z ^ w6d powierzchniowych wraz z warstwami zawieiBj^cymi ich 
zlewnie, wykaz obszar6w chrontonych. 

36 Tj. formularz eiektranlczny do zapisu sieci monitoringu rzek i gromadzenia infonnat^i koniecznych do planowania 
monitoringu (przekazany przez GIOS przy rrraiiu z 18 Iipca 2012 r.); Jfi^czne do opracowania wojewddzltich program6w 
Pafisimwego Monitoringu Srodowiska na lata 2013-2015" wraz ze wzorami tabel (piiekazane przez GIOS przy mallu 
z31 paidziemika 2012 r.; ^Program Paî slwowego Monitoringu Srodowislei na lata 2013-2015" {przekazany pizez GIOS 
przy mailu z 8 listopada 2012 r.). 
Tj. „Wytyczne do pro}el(towanla sled i programdw monitoringu wod powerzchniowych w wojewddzldch inspektoratach 
ochrony irodowisksf {przekazane przez GIOS pismem z 26 lutego 2014 r.}; formularze, wykazy i opracowania shj^ce 
do opracowania projektu programu oraz sied monitoringu wdd powierzchniowych (przekazane przez GIOS pismem 
z24 kwietnia 2014 r); „ W ^ z n e do opracowania wt^ewddzkicti programdw Panstwowego Monitoringu Srodow/sfra na lata 
2015-2020', wraz z wzorami tabel (przekazane przez GIOS przy mailu z 7 pa^aemika 2015 r.; ^Program Pafistwowego 
Monitoringu Srodowiska na lata 2016-2020" (przekazany przez GIOS 8 pazdaemika 2015 r.). 
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Realizuj^c przekazane 18 lipca 2012 r. przez GIO§ dyspozycje^s (w ktorych 
wskazano, ze prace nalezy rozpoczqc od okreslenia wlasciwego wojewodztwa dia 
Jew, a nast^pnie w przypadku JCW lezqcych w kilku wojewodztwach -
inspektoraty powinny uzgodnic miedzy sob% kto realizuje badania 
w reprezentatywnym pp-k), WIOS przekazal^s do s^siednich wojewodzkich 
inspektoratow ochrony srodowiska wykaz 115 JCW (na ogolem 569 JCW 
ziokalizowanych w cato^ci lub w cz^Sci na terenie wojewodztwa mazowieckiego^o) 
w celu dokonania tego rodzaju uzgodnieh.̂  W ich wyniku'*^ 23 JCW, z ww. 115 JCW, 
przypisane zostaly do wlasciwosci WIOS, skutkiem czego do wtasciwosci WIOS 
w zakresie monitoringu srodowiska przypisanych zostato ogotem 477 JCW, 
z ktorych 159 JCW zagrozonych byto nieosi^ni^ciem ceiow srodowiskowych 
(wg danych KZGW przekazanych przez GIOS). 
Od 2016 r. do wlasciwosci WIOS przypisanych jest 484 JCW^2^ z ktorych 483 JCW 
zagrozonych byto nieosi^ni^ciem celow srodowiskowych (wg danych KZGW 
przekazanych przez GIO§). Wzrost liczby JCW w porownaniu do lat 2013-2015 
wynikal ze zmian wprowadzonych przez KZGW (dotyczqcych np. podziafu jednej 
JCW na dwie JCW). WI06 w ramach prac nad WPMS na lata 2016-2020, bazowal 
na uzgodnieniach zs^siednimi inspektoratami z 2012 r. dotycz^cych ustalenia, 
ktorych z inspektoratow b^dzie wlasciwy do prowadzenia monitoringu nad JCW 
pdozonymi na terenie kilku wojewodztw. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 125.127-130,139-141) 

W WPMS na lata 2013 - 2015 zaplanowano do obj^cia monitoringiem ogolem 161 
JCW (w ramach 184 pp-k), co stanowilo 33,8% JCW przypisanych w tym okresie do 
wlasciwosci WIOS. Zgodnie z ww. programem poszczegolnym rodzajami 
monitoringu, wskazanymi w § 4 ust, 1 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 
15 iistopada 2011 nw sprawie form i sposobu prowadzenia jednoiitych czqsci wod 
powierzchniowych i podziemnycti^^, obj^te mialy bye w tym okresie nast^puj^ce 
liczby JCW^: monitoring diagnostyczny - 9 JCW (w 9 pp-k); monitoring operacyjny 
- 1 5 4 JCW (w 155 pp-k); monitoring obszarow chronionych - 135 JCW (w 142 pp-
k); monitoring badawczy^s _ -j i j c w (w 20 pp-k). 

(dowod: akta kontroli tom II str. 1-61,151-162) 

W WPM§ na lata 2016 - 2020^6 zaplanowano do obj?cia monitoringiem 185 JCW 
(w ramach 203 pp-k)'̂ ^, co stanowito 38,2% JCW przypisanych w tym okresie 
do wlasciwosci WIO§, w tym monitoringiem: diagnostycznym - 58 JCW (w 58 pp-k); 
operacyjnym - 184 JCW (w 184 pp-k); obszarow chronionych - 168 JCW (w 174 
pp-k); badawczym - 1 5 JCW (w 25 pp-k). 

(dowod: akta kontroli tom II str. 62-123,163,164-170) 

2.2. W latach 2008-201548 wiOS, zgodnie z ust. 1 pkt 2 zal^cznika Nr 2 
do rozporzqdzenia w sprawie monitoringu wod, obj^l monitoringiem diagnostycznym 
lub zaplanowaf obj^ciem w latach 2016-2020 tym monitoringiem 24 JCW 

^ Za poSrednictwem poczty e-mailowej,. 
39 E-mail z dnia 22 sierpnia 2012 r. 
^ Dane te, zgodnie z pradmiotem kontroli, dotyczy wytsicznie JCW wyznaczonych dIa roinego radzaju powierzchniowych 

wod plynqcych, bez uwzgl^nienia Zaiewu Zegrzyhskiego. 
" W Irakde ktorydi brano pod uwag? m.in, oddnek ujSciowy JCW oraz wielko&c ziewnl na terenie danego wojewodztwa. 
42 Dotyczy wyl^cznie JCW wyznaczonych dIa powierzchniowych wod pfyn^cych, bez uwzgl^dnienla Zaiewu Zegrzyi^skiego. 
« Dz. U. Nr 258, poz. 1550 ze zm. - obowi^zywato do dnia 19 sierpnia 2016 r., dalej takie jozporz^zenie w sprawie 

monitoringu w6(f. 
•"̂  Suma JCW zaplanowanych do obj^cia poszczegdinymi rodzajami monitoringu nie jest rowna ogolnej liczbie JCW 

zaplanowanej do obj§cia badaniami monltoringowym, gdyi cz^ JCW byla jednocz^nie obj^ta kilkoma rodzajami badah 
monitoringowych (tj. np. monitoringiem diagnostycznym, operacyjnym oraz obszarow chronionych w ramach jednego pp-k). 

*̂  Po uwzgl^nienru zmian w zakresie monitoringu badawczego w wprowadzonych aneksem nr 2 z dnia 8 grudnia 2014 r, 
do W P M S na lata 2Q13-2015. Pierwotnie w WPMS przewklziano przeprowadzenie monitoringu badawczego (intensywnego 
monitonDwania) w stosunku do 3 JCW (3 pp-k - w kazdym roku w c^lu 2013-2015). 

« Wg stanu na dzleh 28 gmdnia 2016 r, 
^ Bez uwzgl^nienia Zaiewu Zegrzyhskiego. 
^ Monitonng diagnostyczny prowadzony powinien byC; nie rzadziej mt rsz w kazdym 6-letnim cyklu pianowania. 
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wchodz^cych w sktad wszystkich siedmiu zlewni wod powierzchniowych^^ 
0 powierzchni powyzej 2 500 km2. Monitoringiem diagnostycznym obj?to rowniez lub 
zaplanowano do obj?cia w kolejnych latach 43 JCW wchodz^cych w sktad zlewni 
0 powierzchni ponizej 2 500 km^, z uwagi na ich znaczenie ekonomiczne 
1 hydrologiczne w wojewodztwie mazowieckiem (12 JCW) lub ze wzgl?du na ich 
usytuowanie na obszarach chronionych (31 JCW), zgodnie z ust. 1 pkt 7 zal^cznika 
Nr 1 oraz ust. 1 pkt 2) zatsicznika Nr 2 do rozporzqdzenia w sprawie monitoringu 
wod. 

(dowod: akta kontroii tom II str. 171-196) 

2.3. W WPMS na lata 2013-2015 WIOS zaplanowat ob]?cie monitoringiem 
operacyjnym 84, spo§r6d 159 JCW wskazanych przez KZGW jako zagrozone 
nieosi^ni?ciem celow srodowiskowych. 
Przyczynq^ nieobj?cia przez Inspektorat w ww. okresie tego rodzaju monitoringiem 
52 JCW zagrozonych nieosi^ni?ciem celow srodowiskach, byl brak mozliwosci 
poboru prob do badah (dotyczyto to ciek6w o charakterze okresowym). 
Odnosz^c si? do pozostatych 23 przypadkow. w ktorych ww. JCW nieobj?te zostaly 
monitoringiem okresowym, WIOS wskazal. ze z uwagi na bardzo duz^ liczb? JCW 
wydzielonych na terenie wojewodztwa mazowieckiego obj?cie wszystkich JCW 
badaniami jest niemozliwe ze wzgl?d6w finansowych oraz kadrowych. 
Do monitoringu operacyjnego wybrano przede wszystkim JCW o istotnym znaczeniu 
dla gospodari(i wodnej, w przypadku ktorych istniej^ mozliwosci bezpiecznego 
dojazdu do cieku w celu pobrania prob. 
W ww. WPMS WIOS zapianowai obj?cie monitoringiem operacyjnym 71 JWC 
niewykazanych przez KZGW jako zagrozone nieosi^ni?ciem celow 
srodowiskowych. 
Odnosz^c si? do tych przypadkow WI06 wskazat, ze dotyczyto to JCW, ktore 
zostaty przez Inspektorat uznane za zagrozone w wyniku monitoringu operacyjnego 
przeprowadzonego w poprzednich latach. lub JCW maj^cych istotne znaczenie dla 
gospodarki wodnej. 

(dowod: akta kontroii tom II str. 198-207) 

W W P M S na lata 2016-2020 zaplanowat obj?cie monitoringiem 184 sposrod 483 
JCW wskazanych przez KZGW jako zagrozone nieosiqgni?ciem cel6w 
srodowiskowych. Przyczyn^ nieobj?cia ww. monitoringiem 218 z ww. JCW byl fakt, 
ze dotyczyto to ciekow o charakterze okresowym. W jednym przypadku, przyczyn^ 
tego rodzaju sytuacji byto usytuowanie wylotu sciekow z oczyszczaini sciekow, 
przed uj^ciem JCW („Struga Grochowska") do innej rzeki, co w ocenie WIOS 
uniemozliwiato lokalizacj? punktu reprezentatywnego dla tego JCW. W pozostalych 
80 przypadkach przyczyn^ nie obj?cia JCW monitoringiem operacyjnym, wediug 
WIOS, byly wzgl?dy kadrowo-finansowe w powi^zaniu z podobnymi 
okolicznosciami, jak w przypadku W P M S na lata 2013-2015. 
W ww. WPMS przewidziano obj?cie monitoringiem jednej JCW niewykazanej przez 
KZGW jako zagrozona nieosi^ni?ciem celow srodowiskowych. Wg WIOS, 
przyczyn^ bylo uznanie przez WIOS tej JCW (w wyniku przeprowadzonego w latach 
poprzednich monitoringu operacyjnego) za istotn^dia gospodarki wodnej. 
WIOS dysponowat dokumentacji fotograficznq, potwierdzaj^cst ze 47 z ww. 218 
JCW wskazanych przez KZGW jako zagrozone nieosiqgni?ciem celow 
srodowiskowych stanowi^cieki o charakterze okresowym. 

(dowod: akta kontroii tom II str. 208-236,299) 

MWIOS w wyjasnieniach w ww. sprawach podat m.in., ze WIOS nie ma obowiqzku 
dokumentowac w formie zdj?c, ktore JCW stanowi^cieki o charakterze okresowym. 

*9 ziewnie: Wisia, Pilira, Narew, Bug, Liwiec, Wkra, Bzura, 
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Obowi^zki sluzbowe pracownikow WIOS zwykle nie pozwalaj^ na cz^ste wyjazdy 
w teren, w zwi^zku z tym w ramach kontaktow roboczych wykorzystywana jest 
wiedza w tym zakresie pochodz^ca z innych jednostek, np. urz^dow gmin czy 
zarz^dcow ciekow. Wskazai ponadto, ze projekty sieci monitoringu wod 
s^przekazywane przez GIOS Prezesowi KZGW, ktory jak wynika z jego wiedzy nie 
zglaszat uwag do realizacji zadah w zakresie monitoringu wod powierzchniowych. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 305,308-309) 

2.4. W WPMS na lata 2013-2015 oraz na lata 2016-2020 zaplanowano monitoring 
obszarow chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 
ludnosci w wod? przeznaczon^ do spozycia, o kt6rych mowa w art, 49b ust. 3 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne^°, w przypadku obu JCW^i, 
wskazanych przez RZGW, jako wymagajsipe obj^cia monitoringiem w tym zakresie. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 311) 

2.5. W badanym okresie W I O S nie planowal monitoringu JCW dia obszarow 
chronionych ze wzgl^du na obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzcit 
wodnych o znaczeniu gospodarczym, gdyz w Polsce takie obszary nie zostaly 
jeszcze wyznaczone, 

(dowod: akta kontroli tom II str. 312) 

2.6. W programach W P M 6 na lata 2013-2015 oraz 2016-2020 zaplanowano 
do obj^cia monitoringiem obszarow chronionych, ze wzgl^du na wody przeznaczone 
do celow rekreacyjnych, w tym k^ieliskowych, dwie JCW52 z osmiu JCW 
wskazanych przez RZGW. Pozostalych szesciu JCW nie obj^to przedmiotowym 
monitoringiem, w pi?ciu przypadkach - z uwagi na nie utworzenie kqpieliska, 
wg informacji b^d^cych w posiadaniu Inspektoratu^, a w jednym przypadku -
z uwagi na fakt lokalizacji k^ieliska^^ w „wyrob(sku pozwirowym" ktore nie byly 
wyznaczone jako JCW, ani polcipzone z wodami JCW wskazanej przez RZGW. 

(dowod; akta kontroli tom II str. 313) 

2.7. W ramach WPMS na lata 2013-2015 oraz 2016-2020 zaplanowano do obj^cia 
monitoringiem obszarbw chronionych. ze wzgl^du na obszary wrazliwe 
na eutrofizacj? wywolan^ zanieczyszczeniami pochodz^cymi ze zrodel 
komunalnych i b^dcjcych odbiomikami zanieczyszczen ze zrodel komunalnych, 
odpowiednio; 119 JCW oraz 149 JCW, tj. 24,9% i 30,8% JCW. Przyczynami 
nieobj^cia tego rodzaju monitoringiem odpowiednio 358 i 335 JCW byly, wg WIOS, 
nast^puj^ce okolicznosci: 

- brak przeplywu wody (cieki o charakterze okresowym) - w przypadku 213 i 218 
JCW; 

- brak zrzutow punktowych - w przypadku 24133 JCW; 
- zrzuty nieistotne dIa jakosci wod - w przypadku 43 i 4 JCW; 
- fakt, ze wylot sciekow z oczyszczaini sciekow tuz przed ujsciem JCW do innej 

rzeki, co uniemozliwial lokalizacji pp-k reprezentatywnego dIa JCW -
w przypadku jednej JCW^e; 

- niewystarczaj^ce srodki finansowe i braki kadrowe WIOS - w przypadku 77 
179 JCW. 

so Dz. U. z 2015 r. poz, 469, ze zm. 
^' JCW; Wista, od Jeziorki do Kanatu Mtodi^skiego, oraz Wista, od Nanwi do Zbiomika Wkiciawskiego, 
52 MIeczna. bez Pacynki oraz PIsia G^olina, od tr idel do Okrzeszy, z Okrzeszei. 
53 Do WIOS nie wp^n?ly do zaopiniowania projekty uchwatw rady gmrny sprawie utworzenia tych k^ielisk, o kloiych mowa 

w art 43a ustawy Prawo wodne. 
^ W K^cku. 
55 Mienia, 
^ Dotyczy to J C W „Struga Grochowska", ktora nie zosfeta z tego powodu zaplanowana do otj j^ia przedmiotowym 

monitoringiem, zanswno w WPMS na lata 2013-2015 jak w W P M 6 na lata 2016-2020. 
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Ustalono, ze wszystkie 43 JCW nieobj?te przedmiotowym monitoringiem w latach 
2013-2015 z powodu nieistotnego zrzutu do wod, zostaiy zaplanowane do obj?cia 
monitoringiem w tym zakresie w WPMS na lata 2016-2020. 

(dowod: akta kontroii tom II str. 314-365) 

MWIOS w udzietonych wyjasnieniach podat m.in., ze zaplanowanie ww. 43 JCW 
doobj?cia przedmiotowym monitoringiem w latach 2016-2020 spowodowane byto 
wynikami monitoringu operacyjnego, ktore wskazywafy na wyst?powanie 
podwyzszonych st?zen dla wskaznikow eutroficznych, tj. zwi^zkow azotu i fosforu. 
W zwisizku z tym (mimo uznania, ze wyst?pujice w tych przypadkach zrzuty 
sciekow nieistotne dla jakosci wod), postanowiono objqc ww. JCW monitoringiem 
obszarow chronionych. 

(dowod: akta kontroii tom II str. 377) 

Ustalono, ze w przypadku odpowiednio 29 JCW oraz dziewi?ciu JCW 
ziokalizowanych na obszarach chronionych wrazliwych na eutrofizacj? wywolan^ 
zanieczyszczeniami pochodz^cymi ze zrodel komunalnych i b?dqcych odbiornikami 
zanieczyszczeh ze zrodel komunalnych, ktore z powodu braku zrzutu punktowego 
oraz zrzutu nieistotnego dla jakosci wod, nie zostaly zaplanowane przez WIOS 
doobj?cia monitoringiem obszarow chronionych w ramach WPMS na lata 2013-
2015 oraz na lata 2016-2020, dotyczyto to JCW ziokalizowanych na obszarach, 
na ktore, wg danych KZGW, wywierana byla bardzo duza lub znacz^ca presja 
komunalna. 

(dowod: akta kontroii tom II str. 341-342, 365,379) 

WIOS wskazywal, ze przy planowaniu monitoringu w ww. zakresie kierowal si? m.in. 
wytycznymi GI06. W przedmiotowych wytycznych z 2014 r.̂ ? podano m.in., 
ze zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego, wody na calym obszarze Polski 
s^wrazliwe na presje komunaln^ przy czym nie oznacza to, te kazda JCW 
automatycznie zostaje obj?ta monitoringiem operacyjnym oraz monitoringiem 
obszarow chronionych. JCW obejmuje si? monitoringiem obszarow chronionych, 
gdy rzeczywiscie s^odprowadzane do nich scieki komunalne, bezposrednio, lub 
posrednio poprzez doplywy. Wskazano w nich rowniez, ze teoretycznie wszystkie 
JCW, do ktorych odprowadzane s^ scieki komunalne powinny bye niejako 
zautomatu obj?te monitoringiem obszarow chronionych. Z powodow praktycznych 
wskazane jest zastosowanie podejscia odwrotnego, zgodnie z ktorym wszystkie 
JCW zakwalifikowane do monitoringu diagnostycznego i/lub operacyjnego 
Sc^obejmowane monitoringiem obszarow chronionych, o ile odprowadzane 
set do nich scieki komunalne. 
W przypadku oceny zrzutow sciekow komunalnych pod wzgl?dem ich istotnosci dla 
jakosci wod, kierowano si?, wg WIOS, wskazowkami zawartymi w przekazanym 
przez GIOS formularzu^^, w ktorym w kolumnie pn. „Zrzuty z oczyszczaini sciekow 
komunalnych - weryfikacja WIOS na podstawie aktualnych danych RZGWi danych 
Wydziaiu InspekcJF, wskazano, ze jesii zrzut poehodzi z oczyszczaini gminnej, 
miejskiej lub znacz^cej zakladowej, to nalezy go zakwalifikowac jako istotny dla 
jakosci wod. Jesli jest to mala oczyszczalnia i odprowadza scieki do duzej rzeki, 
to nalezy to zakwalifikowac jako zrzut nieistotny dla jakosci wod. 
Ustalono, ze WIOS nie opracowal kryteriow lub zasad post?powania sluz^cych 
do okreslenia, ktor^ oczyszezalnie nalezy uznac za mal^ oraz ktorq^ rzek? nalezy 
uznac za 6uz% na potrzeby zaplanowania przedmiotowego monitoringu, przy 
wykorzystaniu ww. zasad post?powania. 

(dowod: akta kontroii tom II str. 299, 341,365.369-370.372) 

5' Zawartych w opracowanym przez GIOS dokumencie ze stycznia 2014 r, pn. „Poradnik do monitoringu wdd 
powierzchniowych'. 

^ Otrzymanego na etapie opracowania WPMS. 
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MWIOS w udzielonych wyjasnieniach wskazal m.in., ze przy opracowaniu WPMS 
kierowano si? zasad^ obi?cia monitoringiem tych JCW, ktore ss(_ najistotniejsze 
z punktu widzenia gospodari^i wodno-sciekowej, diatego tez wymienione 29 JCW 
oraz 9 JCW nie zostaly zaplanowane do badania w monitoringu obszarow 
chronionych ze wzgl?du na obszary wrazliwe na eutrofizacje wywolanq^ 
zanieczyszczeniami pochodzqcymi ze zrodel komunalnych. Wg wiedzy 
pracownikow WI06 w przypadku ww. JCW nie wyst?puj^ zrodia zanieczyszczeh 
komunalnych lub nie s^ one istotne dIa jakosci wod. Analizy w zakresie 
przyporz^kowania danej oczyszczaini sciek6w i rzek do typologii okreslonej w ww. 
instrukcji (oczyszczalnia mala/duza. rzeka mala/duza) dokonywali pracownicy 
Wydzialu/Dzialow Monitoringu Srodowiska WIOS. W odniesieniu douznania 
okreslonej oczyszczaini za mal^ lub duz^ pod uwag? byly brane dane dotycz^ce 
oczyszczaini sciekow oraz m.in. wyniki monitoringu z lat wczesniejszych, dost?pne 
dane literaturowe i dane statystyczne. Wyznaczenie jednorodnych kryteriow w tym 
zakresie na poziomie wojewodzkim nie bylo, jego zdaniem, konieczne, tym bardziej, 
ze nie bylo to prawnie wymagane. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 306-307, 309,373-374, 376-377) 

Wg danych WI06 na terenie Wojewodztwa Mazowieckiego ziokalizowanych bylo 
wbadanym okresie 136 JCW b?d^cych bezposrednimi odbiomikami sciekow 
odprowadzanych z oczyszczaini komunalnych. Sposrod ww. JCW w WPMS na lata 
2012-2015 oraz na lata 2016-2020 zaplanowano obj?cie badaniami 
monitorinpowymi odpowiednio: 86 JCW (tj. 63,2%) oraz 95 JCW {tj. 69,9%). 
Wg WIOS przyczynami nie zaplanowania do obj?cia monitoringiem 41 z ww. JCW 
zarowno w ramach w WPMS na lata 2013-2015 jak w WPMS na lata 2016-2020 
byly nast?puj^ce okolicznosci: 

- przypisanie w wyniku uzgodnieh JCW do wlasciwosci s^siednich inspektoratow 
- w przypadku trzech JCW; 

- ciek 0 charakterze okresowym - w przypadku 29 JCW; 
- sytuacja finansowo-kadrowa WIOS - w przypadku osmiu JCW; 
- fakt, ze wylot sciek6w z oczyszczaini sciekow znajdowal si? tu^ przed ujsciem 

JCW do innej rzeki, co uniemozliwialo lokalizacj? pp-k reprezentatywnego dIa 
JCW - w przypadku jednej JCW^^. 

Przyczynami nie obj?cia monitoringiem w tym zakresie w W P M 6 na lata 2013-2015 
siedmiu JCW, ktore w pozniejszym okresie zostaly zaplanowane do obj?cia 
monitoringiem w ramach W P M S na lata 2016-2020, wg W I O S , byly nast?puj^ce 
okolicznosci: nie uj?cie danej JCW w przekazanym przez G I O S wykazie KZGW 
okreslajqcym JCW zagrozone nieosi^ni?ciem celow srodowiskowych (w przypadku 
pi?ciu JCW) oraz sytuacja finansowo-kadrowa (w przypadku dwoch JCW). 

(dowod: akta kontroli tom ill str. 55-60) 

2.8. W WPMS na lata 2013-2015 zaplanowano do obj?cia monitoringiem obszarow 
chronionych, ze wzgl?du na obszary nara^one na zanieczyszczenia zwiqzkami 
azotu, pochodz^cymi ze zrodel rolniczych, w 41 JCW, z 47 wskazanych 
w rozporzqdzeniu nr 4/2012 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 10 Iipca 2012 r. 
w sprawie okreslenia wod powierzchniowycli i podziemnycti wrazliwycli 
na zanieczyszczenie zwi^zkami azotu ze zrodei rolniczych oraz obszarow 
szczegolnie narazonych, z ktorych odpiyw azotu ze zrddei rolniczych do tych wod 
nalezy ograniczyc na terenie wojewodztwa mazowieckiego. 
Przyczyny nieobj?cia tego rodzaju monitoringiem czterech JCW wskazanych przez 
Dyrektora RZGW bylo usytuowanie pp-k reprezentatywnych dotycz^cych tych JCW 
na terenie s^siednich wojewodztw, w zwi^zku z czym ich monitoring w tym zakresie 

59 Dotyczy to JCW ..Struga Grochowska". 
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prowadzony byl w wyniku uzgodnieh przez wojewodzkie inspektoraty ochrony 
srodowiska w Lodzi i Biafymstoku. 
Przyczyn^ nie obj^cia przez Inspektorat przedmiotowym monitoringiem dwoch 
innych JCW wymienionych w ww. rozporzqdzeniu Nr 4/2012, wg WIOS, byto m.in. 
zaplanowanie i prowadzenie przez Inspektorat badah monitoringowych innych JCW, 
usytuowanych na tych obszarach, wyznaczonych przez RZGW, jako obszary 
szczegolnie narazone na zanieczyszczenia zwi^zkami azotu pochodzenia 
rolniczego (OSN)6o. 
W ramach ww. WPMS zaplanowano i objfto przedmiotowym monitoringiem jedn^ 
JCW61, nieuj^t^^ w wykazach opracowanych w tym zakresie przez RZWG. Wg WIOS 
przyczyn^ tej sytuacji byly wyniki przeprowadzonych przez Inspektorat badah 
wpoprzednim cyklu, ktore wykazaly ze przedmiotowa JCW jest zagrozona 
zanieczyszczeniem zwi^zkami azotu pochodz^cymi ze zrodel rolniczych. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 380-386) 

W WPMS na lata 2016-2020 zaplanowano do obj^cia monitoringiem jedynie jednq^ 
JCW62. WIOS jako przyczyn^ tej sytuacji wskazal na nieopublikowanie przez 
Dyrektora RZGW nowego wykazu wod wrazliwych, majqcego zastosowanie 
do kolejnego cyklu wynikajctcego z dyrektywy azotanowej. Wskazano, 
ze po opublikowaniu tego wykazu program monitoringu zostanie odpowiednio 
zaktualizowany. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 380-382,395-404) 

2.9. W W M P S na lata 2013-2015 zaplanowano do obj^cia monitoringiem obszarow 
chronionych ze wzgl^du na obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub 
gatunk6w, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dIa ktorych utrzymanie lub 
poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, 34 JCW z ogolem 
128 JCW ziokalizowanych na obszarach chronionych wskazanych przez KZGW^̂ ^ 
natomiast w W P M 6 na lata 2016-2020 zaplanowano obj^cie ww. monitoringiem 
50 JCW z ogolem 398 JCW ziokalizowanych na obszarach chronionych 
wskazanych przez KZGW^*. 
WIOS wskazal, ze przy wyznaczaniu JCW do obj^cia monitoringiem kierowal si? 
wytycznymi przekazanymi przez GIOS^^^ w kt6rych wskazano m.in., ze w przypadku 
obszarow chronionych zwi^zanych z konkretn^ „gl6wn^" JCW, jak np. doliny 
rzeczne, nie ma koniecznosci badania kazdego doplywu dochodz^cego do glownej 
rzeki, w szczegolnosci gdy doplywy te s^ niewielkie i nie majq_ wplywu na stan 
obszaru chronionego i chronionych w nim gatunkow. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 126,142; tom III str. 1-21,25-27) 

We WIOS nie opracowano pisemnych kryteriow i wytycznych okreslaj^cych zasady 
post^powania i oceny, w jakiej sytuacji nalezy uznac, ze dana JCW wywiera b^dz 
nie wywiera wplyw na stan obszaru chronionego i chronionych w nim gatunkow. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 300) 

MWIOS w udzielonych wyjaSnieniach podal m.in., ze podczas wyznaczania JCW 
doobj^cia monitoringiem obszarow chronionych ze wzgl^du na obszary 

™ Przedmiotowym monitoringiem nie obj^to JCW „Pisia od Okrzeszy do ujScia", ziokalizowanej w obr^bie obszaru „OSN 
Bzura'. Monitoringiem w tym zakresie obj^to natomiast inn^ JCW lezEic^ na tym obszarze, fl. JCW „Pisia Tuczna". 
Przedmiotowym monitoringiem nie obj^to r6wnie^ JCW .Sierpienica od doplywu spod Drobina do ujScia", ziokalizowanej 
w obr^bie obszaoi „0SN Skrwa". Monitoringiem w tym zakresie obj^to natomiast innsiJCW lez^c^na ^m obszarze, tj. JCW 
„Sierpienica od zrodet do doptywu spod Drobina, z doptywem spod Drobina". 
Tj. JCW „Wkra od polJiczenla ze Szkotowksido Mlawki bez Mlawkr. 

62 Tj. JCW „tydynia od Plawnicy do ujScia", ktora uj§ta zostala w fozporzqdzanlu Dyrektora RZGW Nr 4/2012 , natomiast nie 
zostata uj^ta w rozporz^dzeniu Dyrektora RZGW Nr 22/2015. Wg WiOS zaplanowano j ^ do obj?cia przedmiotowym 
monitoringiem na late 2016-2020, ze wzgl^u na zmian^ iolQlizacji pp-k I duze zagro2enie zanlec^szczeniem zwî izkami 
azoto. 

^ Przeslanych do WIOS przez GIOS pizy piSmie z 6 sierpnia 2010 r. 
^ Przestanych do WIOS przez GIOS przy pismie z 24 kwietnia 2014 r. 
65 W e-mailu GIOS z dnia 23 sieipnia 2012 r. skierowanym do inspektoratow ochrony srodowiska. 
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przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkow pracownicy zajmujaicy si^ 
monitoringiem w6d analizowali potozenie kazdego obszaru chronionego (w tym 
przede wszystkim obszarow „Natura 2000") i oceniaii potozenie JCW w obszarze 
oraz jej wpiyw na przedmiot ochrony. Kazdy pracownik na podstawie posiadanej 
wiedzy okreslal czy obszar chroniony jest „wodozalezny" i decydowai czy obj^c 
JCW monitoringiem obszarow chronionych. Odrzucane byty te JCW, ktore uznano 
na podstawie obserwacji za cieki okresowe (ze wzgl^du na brak mozliwosci 
przeprowadzenia badah i wykonania prawidtowo oceny stanu jakosci w6d) oraz te, 
ktorycti niewieiki fragment znajdowal si? w obszarze chronionym, 

(dowod: akta kontroli torn II str. 377) 

Ustalono, ze WIOS w ramach W P M S na lata 2016-2020 nie zaplanowa^ do obj^cia 
WW. monitoringiem 138 JCW ziokalizowanych na obszarach chronionych 
wskazanych przez KRZG, innych niz „Natura 2000", tj. na terenie rezerwatow, 
obszarow chronionego krajobrazu, parkow krajobrazowych. 

(dowod: akta kontroli torn III str, 18-25) 

2.10. W ramach WPIVIS na lata 2013-2015 oraz na lata 2016-2020 uwzgi^dniono 
zadania w zakresie monitoringu badawczego, planujsic niniejszy monitoring m.in. 
wtrzech pp-k intensywnego monitorowania JCW wskazanych zat^czniku Nr 2 
do rozponqdzeniem w sprawie monitoringu w6d. 

(dowod; akta kontroli torn II str. 17,75; torn III str. 28-29) 

2.11. Nie stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie wyznaczania przez WiOS pp-k 
do prowadzenia monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i obszarow 
chronionych w ramach realizacji WPMS na lata 20113-2015 oraz 2016-2010. 
Na podstawie analizy dokumentacji dotyczqcej wybranych pp-k^e ustalono, 
ze Inspektorat przy ich wyznaczeniu zastosowal kryteria okreSione w zaiqczniku 
Nr 2 do rozporzqdzenia w sprawie monitoringu wod. 

(dowod: akta kontroli tom lil str. 30-38) 

2.12. W WPMS na lata 2013-2015 oraz na lata 2016-2020 planowano badania 
elementow biologicznych w zakresie sWadu i liczebnosci flory wodnej oraz sWadu 
i liczebnosc makrobezkr?gowc6w bentosowych w ramach poszczegolnych rodzaj6w 
monitoringu zgodnie z wymogami okreslonymi w zal^czniku Nr 3 do rozporzqdzenia 
w sprawie monitoringu wod. Natomiast za badania sktadu, liczebnosci i struktury 
wiekowej ichtiofauny byf odpowiedzialny GIOS. Inspektorat nie mial wptywu 
na liczb? wykonywanych badah i ich termin. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 39-41.42-47,49-52) 

2.13. W W P M S na lata 2013-2015 zaplanowano i przeprowadzono badania 
monitoringowe substancji szkodliwych dia srodowiska wodnego dla 31 JCW. 
W W P M S na lata 2016-2020 przewidziano przeprowadzanie takich badan 
wstosunku do 36 JCW. w tym wszystkich obj^tych monitoringiem w latach 2013-
2016 oraz pi^ciu dodatkowych. Przy opracowywani planu dziatah monitoringowych 
na lata 2013-2015 W I O S bazowal na wtasnych informacjach o zrodfach 
zanieczyszczeh tego rodzaju substancjami. W trakcie prac nad W P M S na lata 2016-
2020 Inspektorat otrzymal od G I O S przy pismie z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
opracowanie zawieraj^ce informacje w tym zakresie bazuj^ce na danych za lata 
2008-2011, ktore nalezato zweryfikowac w oparciu o wtasn^ wiedz? W IOS. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 54) 

MWIOS w udzielonych wyjasnieniach podal, ze przy opracowywaniu w 2012 r. 
WPIVI6 na lata 2013-2015 brano pod uwag? obowi^zujqce w tym czasie pozwolenia 

Do kontroli w tym zakresie wybrano dwa pp-lt sluzEice do prowadzenia monitoringu operacyjnego i monitoringu oljszaniw 
chronionych w latacti 2013-2015 oraz cstery pp-k maj^ce s^iyt do prowadzenia monitoringu diagnostyc^ego, monitoringu 
operacyjnego i monitoringu obszardw cliranbnycii w latacli 2016-2020. 
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wodnoprawne dia oczyszczaini sciekow. W przypadku czterech oczyszczalni 
obowiqzuj^ce w tym okresie pozwolenia nie obejmowaiy emisji substancji 
priorytetowych. Zmiany w tym zakresie, ktora wystqpita w latach 2013-2015, zostaly 
uwzgl^dnione przy planowaniu monitoringu na lata 2016-2020. 
Uwzgl^dnienie w planach monitoringu na 2016-2020 badania substancji 
priorytetowych w stosunku JCW ..Brzeznica" nast^ilo przez pomyfk?, W ramach 
monitoringu prowadzonego w 2016 r. stwierdzono jednak, zew miesi^cu 
pazdzierniku nast^ilo w tej JCW przekroczenie warto^ci maksymalnej rt^ci, 
coskutkuje koniecznosci^ kontynuacji monitoringu w zakresie tej substancji 
w kolejnym roku. 

(dow6d; akta kontroli tom II str. 238,242) 

W ramach przeprowadzonego monitoringu w tym zakresie badaniem obj^to m,in. 
substancje priorytetowe, o ktorych mows w rozporzqdzeniach Ministra ^rodowiska: 
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie 
poiityki wodriep'^ oraz nast^pnie z dnia 6 ma/a 20^6 r. w sprawie wykazu substancji 
priorytetowycfP^. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 54) 

2.14. Opracowane samodzielnie przez Inspektorat projekty WPMS na lata 2013-
2015 oraz 2016-2020 zostaty przekazane do GIOS odpowiednio w dniach 
30 listopada 2012 r. 20 listopada 2015 r., tj, w terminie wskazanym przez GIOS. 
Uwagi G I O S do planowanego zakresu monitoringu JCW w ramach W P M S na lata 
2013-2015 dotyczyly przede wszystkim uwzgl^nienia dodatkowo obserwacji 
elementow hydrologicznych i morfologicznych podczas poboru pr6b biologicznych 
oraz wprowadzenia zapisu o ograniczonym zakresie badan substancji 
priorytetowych, z uwagi na brak m.in. opracowanych i wdrozonych metodyk 
badawczych przez laboratorium W I O S . Po uwzgl^dnieniu powyzszych uwag^s, 
W P M S zostal w dniu 24 grudnia 2012 r, zatwierdzony przez G I O S . 

Uwagi GI06 w ww. zakresie do projektu W P M 6 na lata 2016-2020, dotyczyly 
natomiast m.in. zweryfikowania liczby pp-k wod powierzchniowych w oparciu 
onadeslany przez G I O S ostateczny plik zatSLcznika „WODY 2016-2021". 
Po uwzgl^dnieniu tych uwag przedmiotowy W P M S zostal zatwierdzono przez G I O S 

wdniu 22 grudnia 2015 r. 
(dowod: akta kontroli tom III str. 62-86) 

W ramach opracowywania WPM§ na lata 2013-2015 oraz 2016-2020 WIO§ 
dysponowaf wiedz^ o przyczynach uznania danej JCW, jako zagrozonej 
niespetnieniem okreslonych celow srodowiskowych (rodzaj presji na dan^ JCW)^^ 
oraz 0 JCW, ktore nie spetnialy celow srodowiskowych^^. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 139) 

Ustaione W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie 
nieprawidtowosci stwierdzono nast^puj^ce nieprawidtowosci: 

1. WIGS nie zaplanowal do obj^cia monitoringiem operacyjnym w ramach WPMS 
na lata 2013-2015 oraz na lata 2016-2020, odpowiednio: 23 oraz 80 JCW 
wskazanych przez KZGW, jako zagrozone nieosi^ni^ciem celow Srodowiskowych, 
pomimo ze nie wyst^ily w tych przypadkach przeslanki merytoryczne 
uniemozliwiaj^ce przeprowadzanie tego rodzaju monitoringu (dotycz^ce np. braku 

^ Dz. U. Nr 254, poz. 1528 - obowiq_zywalocio 1 czeiwca 2016 r. 
^8 Dz. U, poz. 681 - obowi^zuje od 2 czerwca 2016 r. 
69 W zatwierdzonym WPMS zapisano m.in., 2e laboratorium WiOS prowadzi dziaiania maj^ce na celu wdrozenie metodylt 

oznaczania wsl<aznik6w wchodzEicych w skted substancji priorytetowych, 
™ Na podstawie danych KZGW otrzymanych z GIOS. 
" Na podstawie wynikow wtasnych badari monitoringowych przeprowadzonycli w okresie wczefeniejazym, np. WiOS 

na podstawie tej wiedzy wtesnej w iatacli 2013-2015 obj^l monitoringiem operacyjnym 71 JCW, kt6re w wykazacli KZGW 
mialy status niezagrozonycti niespetnieniem okreSlonych celow sixxlowiskowycli. 
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mozliwosci poboru prob do badan). Jedyn^ przyczyricL nie obj^cia tych JCW 
przedmiotowym monitoringiem, wskazan^ przez WIOS, byty wzgl^dy kadrowo-
finansowe. 

(dow6d; akta kontroli torn II str. 207, 236) 

Nieustalenie monitoringu operacyjnego stanowito naruszenie § 5 ust. 2 pkt 1 
rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie monitoringu wdd, zgodnie z ktorym 
monitoring operacyjny JCW ustanawia si§ m.in. w celu ustalenia stanu jednolitych 
cz^^ci wod powierzchniowych, kt6re uznano za zagrozone niespeinieniem 
okreSlonych dia nich celow srodowiskowych. 
Dodatkowo, omawiane post^powanie bylo niezgodne z pkt 1.3.2. zat^cznika V 
do dyreidywy 2000/60/WE, zgodnie z ktorym monitoring operacyjny przeprowadzany 
jest dIa tych cz^sci wod, ktore na podstawie oceny wptywu wykonanej zgodnie 
z zat^cznikiem 11 lub monitoringu diagnostycznego zostaty okreslone jako zagrozone 
nieosi^ni^ciem celow srodowiskowycti, okreslonycli dIa nich na mocy art. 4 ww. 
dyrektywy. 
Nieuj^cie tych zadah w zakresie monitoringu wod w opracowanych przez WIOS 
projektach WPMS stanowito rowniez naruszenie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 iipca 
1991 r. 0 inspekcji Ochrony Srodowlska'^^, stanowi^cego, iz wojewodzkie programy 
monitoringu zawieraj^ zadania okreslone w wieloletnich programach paiistwowego 
monitoringu srodowiska, w powi^zaniu z faktem ze w zatwierdzonych przez Ministra 
Srodowiska Programach Pahstwowego Monitoringu Srodowiska na lata 2013-2015 
oraz na lata 2016-2020, wskazano, ze programem monitoringu operacyjnego obj^te 
zostan^ JCW zagrozone nieosi^ni^ciem cel6w srodowiskowych, zgodnie 
z wykazem sporz^dzonym przez Prezesa KZGW. 

(dow6d; akta kontroli torn I str. 405,441) 

MWIOS w wyjaSnieniach w tej sprawie wskazat m.in., ze WIOS przed 
pr^ystqpieniem do sporz^dzenia WPMS dokonywai analizy jednolitych cz^sci wod 
powierzchniowych, w oparciu o wykazy otrzymane z KZGW, pod k^tem statusu 
wod, presji na srodowisko wodne, potozenia na obszarach chronionych oraz 
znaczenia gospodarczego cieku na tie wojewodztwa. Ponadto wybor JCW do badaii 
powinien nast^powac w sposob umozliwiaj^cy prawidtowq ocen? stanu wod. 
Te wszystkie kryteria zawarte byty w przygotowywanych przez GIOS „Formularzach 
do projektowania sieci" (na lata 2013-2015 oraz 2016-2020). Pracownicy zajmuj^cy 
si^ monitoringiem wod uznali po analizie, ze wykazy przygotowywane przez KZGW 
byiy obarczone bl?dem i w zwi^zku z tym w WPMS na lata 2013-2015 obj^to 
monitoringiem operacyjnym 71 JCW, wykazanych przez KZGW jako niezagrozone 
niespetnieniem celow srodowiskowych. W wykazach KZGW obowiqzuj^cych na lata 
2016-2020 zmieniono status praktycznie wszystkich niezagrozonych JCW 
na zagrozone, co wprowadzito zasadnicze zmiany w konstrukcji sieci monitoringu 
wod, Maj^c na uwadze powyzsze oraz ograniczonq ilosc srodk6w finansowych 
pracownicy WI06 wyznaczyli do obj^cia monitoringiem operacyjnym te JCW, More 
zgodnie z ich wiedz^ byly bardziej zagrozone niz JCW uj^te w wykazie KZGW. 
Analogiczna analiza miata miejsce przy planowaniu programu WPM§ na lata 2016-
2020. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 240-241) 

NIK nie kwestionuje zasadnosci obj^cia przez WIOS monitoringiem operacyjnym 
dodatkowych 71 JCW. Nieprawidtowosc post^powania Inspektoratu w tym zakresie 
dotyczy niezaplanowania do obj^cia przedmiotowym monitoringiem w ramach 
WMP§ wszystkich JCW wskazanych przez KZGW jako zagrozone nieosi^ni^ciem 

'2Dz.U,22016r.,poz.1688, 
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Ocena cz^stkowa 

celow srodowiskowych, przy braku przeslanek merytorycznych uzasadniajq^cych 
takie post^powanie. 

2. W WPMS na lata 2013-2015 oraz na lata 2016-2020, WIOS nie zaplanowal 
odpowiednio 77 oraz 79 JCW do obj^oia monitoringiem obszaraw chronionych 
ze wzgl^du na obszary wrazliwe na eutrofizacj^ wywolan^ zanieczyszczeniami 
pochodz^cymi ze zrodet komunalnych i b^d^cych odbiornikami zanieczyszczen 
zezrodel komunalnych. Przyczync^ nie obj^cia tych JCW przedmiotowym 
monitoringiem, wskazan^ przez WIOS, byty wzgl^dy kadrowo-finansowe. 
Ponadto WIOS w ww. WPMS nie zaplanowal do obj^cia przedmiotowym 
monitoringiem odpowiednio: 29 JCW oraz 9 JCW z powodu braku zrzutu 
punktowego lub zrzutu nieistotnego dia jakosci wod, pomimo ze wg danych K2GW 
na obszary, na ktorych ziokalizowane byly ww. JCW wywierana presja komunalna 
byia bardzo silna (w przypadku 35 JCW) lub znacz^ca {w przypadku trzech JCW). 

(dowod: akta kontroli torn II str, 314-365, 379) 

Powyzsze, w ocenie NIK, byto niezgodne z postanowieniami § 5 ust. 4 pkt 3 
rozporzqdzenia w sprawie monitoringu wod, zgodnie z ktorymi monitoring obszarow 
chronionych ustanawia si? m.in. w celu oceny wielkosci i wpiywu odpowiednich 
znacz^cych oddzialywah na jednolite cz^sci wod powierzchniowych nalez^ce 
do obszarow chronionych b^dz z nimi powi^zane. 

Nie mozna tlumaczyc sposobu post^powania w tej sprawie, stosowaniem przez 
WIOS wytycznych zawartych w opracowanym przez GIOS Poradniku 
do monitoringu wod powierzchniowych^^, gdyz stanowisko zawarte w przytoczonym 
Poradniku, ograniczaj^ce planowanie taklch badah jedynie do JCW 
zakwalifikowanych do monitoringu diagnostycznego i/lub operacyjnego, jest 
sprzeczne z zasadami post^powania okreslonymi w ust. 25 zat^cznika Nr 2 
do rozporzqdzenia w sprawie monitoringu wod, zgodnie z kt6rymi monitorowanie 
obszarow chronionych powinno by6 prowadzone, dop6ki obszary te nie spefrii^ 
wymagah okreslonych w przepisach szczeg6lnych, na mocy ktorych zostaly 
utworzone oraz nie spetni^okreslonych dIa nich cel6w srodowiskowych, 

(dowod: akta kontroli torn II str. 299,341-342, 365,369-370) 

3. Ustalono. ze WIOS w WPMS na lata 2016-2020 nie zaplanowat 138 JCW, 
wskazanych przez KZWG do obj^cia monitoringiem obszarow chronionych, dia 
ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, 
z uwagi na fakt, ze dotyczy to JCW ziokalizowanych na obszarach chronionych, 
innych niz „Natura 2000", tj. na terenie rezerwatow, obszarow chronionego 
krajobrazu, parkow krajobrazowych. 

(dowod: akta kontroli torn III str. 18-25) 

MWIOS w udzielonych wyjasnieniach podai, ze monitoringiem obszarow 
chronionych obj^to tyiko obszary Natura 2000, gdyz zostaly one uznane 
za najistotniejszcLform? ochrony przyrody. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 309) 

W ocenie NIK tego rodzaju post^powanie stanowito naruszenie § 5 ust. 4 pkt 1 
rozporzEidzenia w sprawie monitoringu wod, w zwi^zku z tresci^ ust. 17 pkt 6 
zal^cznika Nr 2 do ww. rozporzqdzenia. 

NIK negatywnie ocenia stosowan^ w WIOS praktyk? przy opracowaniu WPMS 
na lata 2013-2015 i na lata 2016-2020 polegaj^c^na dostosowaniu planowanego 
do realizacji w kolejnych latach zakresu monitoringu, do istniej^cej wtrakcie 
opracowywania tych planow sytuacji finansowej i kadrowej Inspektoratu, zamiast 

" Cz?sc I - wytyczne do projektowania sieci i program6w monitoringu w6d powierzchniowych w woj6w6dd<icii inspektoratach 
ochrony Srodowiska. 
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do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, W efekcie juz na etapie sporz£[dzania 
WPMS zaktadano niepeln^ realizacj^ zadari w zakresie monitoringu rzek 
okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowisl(a w sprawie monitoringu wod oraz 
v^dyrektywie 2000/60/WE. W ocenie NIK niedofinansowanie dziaialnosci 
Inspektoratu moze, co najwyzej usprawiedliwiac brak wykonania w petni tych zadan, 
a nie brak ich zaplanowania, 

3. Prowadzenie monitoringu jakosci wod rzek 
opis stanu w badanym okresie WIOS w petni zrealizowat zaplanowany zakres zadari 

faktycznego w zakresie monitoringu wod powierzchniowych okreslony w WPMS obowi^zuj^cych 
w tym okresie. 
W latach 2013 - 2015 obj^to monitoringiem ogotem 161 JCW (w 184 pp-k), 
monitoringiem diagnostycznym obj^to 9 JCW (w 9 pp-k), monitoringiem operacyjnym 
- 154 JCW (w 155 pp-k), monitoringiem obszarow chronionych - 135 JCW (w 142 
pp-k), monitoringiem badawczym - 1 2 JCW w ramach 28 pp-k^^ 

(dowod: akta kontroli tom II str. 151-162) 

W 2016 r. obj^to monitoringiem wszystkie 102 JCW planowane do obj^cia 
monitoringiem w tym roku zgodnie z WPMS na lata 2016-2020, monitoringiem 
diagnostycznym obj^to - 20 JCW (w 20 pp-k), monitoringiem operacyjnym - 99 
JCW (w 99 pp-k), monitoringiem obszarow chronionych - 64 JCW (w 65 pp-k), 
monitoringiem badawczym - 1 5 JCW (w 25 pp-k). 

(dowod: akta kontroli tom II str. 164-170) 

Drobne odst^pstwa od zatozonego programu badari w poszczeg6lnych latach 
(dotyczqce np. nie wykonania pelnego ich zakresu^^), ze wskazaniem przyczyn tej 
sytuacji byiy omawiane przez WIOS w przekazywanych co roku do GIOS 
informacjach o realizacji zadan inspekcji ochrony srodowiska w danym roku. 

(dowod: akta kontroli tom III str, 460-477) 

Na podstawie analizy dokumentacji z przeprowadzanych badah w losowo 
wybranych osmiu pp-k, w ktorych realizowano zadania w zakresie monitoringu 
diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarow 
chronionych ustalono, ze w latach 2013-2016 w przedmiotowych pp-k zadania 
wtym zakresie realizowane byiy, poza dwoma odst^pstwami, w wymaganym 
zakresie oraz z cz^stotliwosciq^ okreslony w zal^czniku Nr 3 do rozporzqdzenia 
w sprawie monitoringu wod. Odst^pstwa o ktorych jest mowa wyzej dotyczyty nie 
wykonania w 2016 r. wdwoch przypadkach badari makrofitow w ramach 
monitoringu diagnostycznego^^. Przyczynq^ tej sytuacji byt brak minimalnej liczby 
roslinnosci makrofitowej, pozwalaj^cej na prawidtow^ ocen§ makrofitowego indeksu 
rzecznego^^. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 41,87-223) 

Na podstawie ww. analizy ustalono, ze do badari i pomiarow jakosci wod, 
realizowanych w ramach ww. monitoringu rzek stosowano metodyki referencyjne, 
okreslone w zat^czniku nr 5 do rozporz^dzenia w sprawie monitoringu wod, 
zwyjqtkiem trzech substancji priorytetowych, tj.: chlorfenwinfosu, chlorpyrifosu oraz 
triflualiny, do ktorych badania stosowano procedure badawcz^ okreslonq w normie 

" Suma JCW obj?tych poszczegfiinymi rodzajami monitoringu nie jest r6wna og6inej liczbie JCW obj^tydi monitoringiem, 
gdyi m.in. dziewi^ JCW zaplanowano do obj^cia jednoczefenie monitoringiem diagnostycznym, operacyjnym oraz 
ot)S2ar6w chronionych reaiizowanym pizy wyltorzystaniu tych samydi pp-k. 

'5 Np, nie wykonanie cz^ci spoSrid zaplanowanych oznaczert makroflt6w (wodne roSliny kwiatowe, mchy, duze glony), 
z powodu nie znalezienia stanowiska z wynmganE^ilosd^gatunkow niakrofttew. 

^ W wybranych do kontroli sprawach, maktoHtdw nie pobrano do badah w 2016 r. w dw6ch pp-k: Bug - Glina Nadbutna oraz 
Bug - Barcice. 

" Jest to jeden z biologicznych wskainik6w stu2£icych do oceny jakoSci wod, 
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PN-EN ISO 6468:2000 zamiast procedur badawczych wskazanych w ww. 
zalqczniku^8_ 

(dowod: akta kontroli tom III str. 91) 

MWIOS w udzielonych wyjasnieniach wskazat m.in., ze ww. metodyk? badawczq^ 
zastosowano z uwagi na posiadane wyposazenie pomiarowo-badawcze oraz 
sposob ekstrakcji probki. Metodyka ta, przed jej wdrozeniem do stosowania, zostata 
sprawdzona w zakresie paramentow niezb^dnych do realizacji badah i zatwierdzona 
do stosowania przez Kierownika Laboratorium (protokoty z walidacji z 3 wrzesnia 
2014 r.). Laboratorium wzi^lo w tym zakresie udziat w badaniach porownawczych 
(w2014 r.) oraz w badaniach biegtosci laboratoriow (w 2015 r.) uzyskuj^c wyniki 
zadowalaj^ce. 

(dow6d: akta kontroli tom III str. 225, 228-229,233-243) 

W wyniku analizy przeprowadzania przez WIOS w latach 2013-2016 badah 
elementow biologicznych w zakresie sktadu i liczebnosci flory wodnej oraz sktadu 
i liczebnos6 makrobezkr^gowcow bentosowych w ramach poszczegolnych rodzajow 
monitoringu stwierdzono, ze w 2016 r. w ramach monitoringu diagnostycznego 
prowadzonego w odniesieniu do JCW „Osownica" oraz JCW „Ugoszcz" nie 
pobrano prob do przeprowadzenia wymaganych badan dotycz^cych wyst^powania 
w tych JCW makrobezkr^gowcow bentosowych. 

(dowod: akta kontroli tom 111 str. 39-41,42-47,49-52) 

W badanym okresie MWIOS na potrzeby realizacji WPMS zlecal co roku podmiotom 
zewn^trznym wykonanie poboru prob fitobentosu wraz m.in. z oznaczeniem 
gatunkow okrzemek i obliczeniem indeksow okrzemkowych dla cz^sci pp-k, 
w kt6rych planowano przeprowadzanie takich badah. W 2013 r. zlecono wykonanie 
tych zadah przez podmiot zewn^trzny w stosunku do 9 pp-k, na ogotem 41 pp-k 
obj^tych przez WI06 w 2013 r. badaniami w tym zakresie. W kolejnych latach liczby 
te ksztaltowaiy si? odpowiednio: 2014 r. -17 na 54; 2015 r. -10 na 54; 2016 r. -13 
na 59, W latach 2013-2015 zlecenia tych zadah dokonano na podstawie zawartych 
umow, a w 2016 r. na podstawie wystawionego przez W ! 0 § zamowienia. 
Na realizacj? tych zadah przez podmioty zewn^trzne WIOS wydatkowat w badanym 
okresie kwot? ogoiem 51,7 tys. zt (brutto), w tym w 2013 r. -11,0 tys. zl; w 2014 r. -
17,9 tys. zi; w 2015 r. - 13,5 tys. zl; w 2016 r. 9,3 tys. z\. Wyboru wykonawcow 
dokonano na zasadach okreslonych w uregulowaniach wewn^trznych. 
Podmioty, ktorym zlecono wykonanie tych zadah, jak wynika z dokumentacji 
znajduj^cej si? w WIOS, prawidtowo i terminowo wywiqzaly si? z ich realizacji. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 283-364) 

M W I 0 6 w udzielonych wyjasnieniach wskazal m.in, ze zlecal podmiotom 
zewn?trznym wykonanie tych zadah poniewaz, w zwisizku z rozbudowanym 
zakresem oznaczeii biologicznych w wodach powierzchniowych, personel 
Laboratorium WIOS nie byl w stanie terminowo wykonac wszystkich zaplanowanych 
dzialah w tym zakresie. Wskazal rowniez, ze po otrzymaniu wynikow oznaczeh 
gatunkowym okrzemek, obliczeniu indeksow okrzemkowych i wypelnieniu 
protokol6w terenowych przeprowadzono weryfikacj? poprawnosci wykonania 
zlecenia, co polegalo na sprawdzeniu prawidlowosci wypelnienia protokol6w 
terenowych i formularzy bazodanowych oraz wyliczenia indeksu okrzemkowego 1 0 
w kazdym punkcie. Uwagi ozauwazonych bl?dach przesylano wykonawcy 

™ W zaisiczniku Nr 5 do roqDorz^dzenia w sprawie monitoringu w6d, jako metodyk? referencyjn^ sluJ^c^ do badania 
wyst^powania w wodzie chlorfenwinfosu, chlorpyrifosu triflualiny (w przypadku badah prowadzonycii pi2y wykorzystaniu 
ciiromatografii gazowej GC) wskazano na procedur? okreSk)nei w nomiie PN-EN ISO 10695, przy czym przypadku dwbcii 
pienAiszych substancji wskazano na mozliwo^f: prowadzenia tycti badah r6wnie2 piiy wykorzystaniu procedury okreSlonej 
wnonnie PN-EN 12918. 
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Ustalone 
nieprawidtowoSci 

Uwagi dotycz^ce 
badanej dziatainosci 

Ocena cz^stkowa 

do poprawy. Po ponownym przeslaniu poprawnych wynikow podpisano protokof 
odbioru kohcowego. 

(dowod: akta kontroli tom III str, 225-227, 229-232) 

WIOS na etapie opracowywania WPMS kontaktowat si? z s^siednimi inspektoratami 
w celu ustalenia realizacjl monitoringu granicznych JCW, o czym byla mowa w pkt 
2.1. niniejszego wystqpienia pokontrolnego. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 139-141) 
W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie 
stwierdzono nast^puj^c^ nieprawidtowosc: 

Ustalono, ze w ramach monitoringu diagnostycznego prowadzonego w 2016 r., dIa 
JCW „Osownica" oraz JCW „Ugoszcz", nie obj^to badaniem makrobezkr?gowc6w 
bentosowych, w wyniku czego nie zrealizowano peinego zakresu badari elementow 
biologtcznych okreslonych dIa ww. monitoringu w tabeli nr 1 zat^cznika Nr 3 
do rozporzqdzenia w sprawie monitoringu wod. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 39-41) 

MWIOS w wyjasnieniach dotycz^cych tej sprawy wskazat m.in., ze pobieranie 
dooznaczania makrobezkr^gowcow bentosowych moze bye wykonane tyiko w maju 
lub wrzesniu oraz przy odpowiednich warunkach atmosferycznych (bez opadow). 
Pobranie przedmiotowych probek w6d powierzchniowych w ww. JCW w maju byto nie 
mozliwe ze wzgl^du na udzial pracownika WIOS w zorganizowanym przez GIOS 
miedzylaboratoryjnym porownaniu i oznaczania makrofitow oraz koniecznosc 
realizacji badari probek wod pobranych w ramach kontroli interwencyjnych. 
Niespr^yjaj^ce warunki pogodowe oraz ograniczona ilosc personelu w Pracowni 
Biologicznej uniemozliwily przeprowadzenie tego badania rowniez we wrzesniu. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 405-406) 

NIK zwraca uwag?, ze w zawartych przez WIOS w latach 2013-2015 umowach 
z podmiotami zewn^trznym, zlecajsicych tym podmiotom pobor i oznaczenie pr6bek 
fitobentosu nie zawarto postanowiei^ zobowi^zuj^cych wykonawcow przy realizacji 
zleceniado zapewnieniajakosci pomiarowi badari zgodnie z%18rozporzqdzenia w 
sprawie monitoringu wod, w tym m.in. do stosowania odpowiedniej metodyki 
referencyjnej wskazanej w zat^czniku Nr 5 do ww. rozporz^dzenia lub ewentualnie 
innej rownowaznej metodyki zapewniaj^cej odpowiedni^ jakosc przeprowadzonych 
badari w tym zakresie. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 284-287,300-304,311-314, 320-324) 

W odniesieniu do wyjasnieri MWIOS w tej sprawie (w ktorych wskazano m.in., 
ze do realizacji tych zadan wybrano podmioty gwarantuj^ce wlasciw^ jakosc ich 
wykonania, z uwagi na posiadan^ wiedz? i doswiadczenie) nalezy zaznaczy6, 
ze uwaga NIK w tym zakresie nie dotyczy podmiotow wybranych do realizacji 
przedmiotowych zadari, tylko niezamieszczenia w umowach zawartych w tym 
podmiotami, zapisow okreslajqcych wymagane standardy jakosciowe przy realizacji 
zleceniowych zadari. W ocenie NIK zamieszczenie takich zapisow w tego rodzaju 
umowach jest niezb^dne dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonanych badari 
przez podmioty zewn^trzne, a takze dla wyeliminowania ewentualnych sporow 
w tym zakresie na etapie odbioru zleconych prac. 

(dowod: akta kontroli tom 111 str. 230-231) 

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidtowosci, 
dzialalnosc kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 
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4. Dokonywanie ocen stanu wod rzek 
Opisstanu 4.1. W latach 2013-2015 WIOS dokonywat klasyfikacji oraz ocen JCW jedynie 

faktycznego podstawie wiasnych badan monitoringowych^^^ z uwzgl^dnieniem otrzymanych 
zGIOS wynikow badan ichtiofauny^o. Nie dokonywano ocen JCW nieobj^tych 
monitoringiem. 

(dow6d; akta kontroli tom III str. 373-384) 

MWIOS wyja§nil, ze wykonanie oceny stanu wod JCW niemonitorowanych nie jest 
obowi^zkiem prawnym ani zadaniem WI06. Zgodnie z art. 155a ust, 6a ustawy 
Prawo wodne, Inspektorat dokonuje oceny stanu JCW na podstawie wynikow 
badari, nie zas na podstawie modeli matematycznych, ekstrapolacji iub innych 
metod posrednich. Ocen^ JCW niemonitorowanych wykonat na zlecenie GIOS 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). 
Wg MWIOS procedury dokonywania ocen JCW byly wystarczaj^ce dia rzetelnego 
i profesjonalnego dokonania oceny stanu wod, jednak w toku jej dokonywania 
wyst^powaly problemy o charakterze prawnym i technicznym z uwagi na: 

- cz^ste zmiany przepisow reguluj^cych zasady dokonywania klasyfikacji stanu 
jednolitych cz^sci wod powierzchniowych, skutkuj^ce tym, ze porownanie 
klasyfikacji badanych JCW w okresie obowictzywania kilku rozporz^dzeh, 
mogto spowodowac rozbieznosci w ostatecznej klasyfikacji danej JCW, 

- brak bazy do gromadzenia wynikow badari i wykonywania ocen, co znacznie 
utrudniato prac§. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 226, 232, 384, 387) 

4.2. W iatach 2013-2015 dia wszystkich 157 JCW obj^tych monitoringiem w tym 
okresie przeprowadzono klasyfikacji element6w biologicznych, 
hydromorfologicznych i fizykochemicznych, przy czym: 

- w 2013 r. i 2015 r. klasyfikacji wszystkich ww. elementow przeprowadzono 
w stosunku do odpowiednio 46 i 50 JCW; 

- w 2014 r. klasyfikacji pod wzgl^dem elementow biologicznych dokonano 
w stosunku do 61 JCW, natomiast pod wzgl^dem elementow 
fizykochemicznych i elementow hydromorfologicznych klasyfikacji dokonano 
w stosunku do 58 JCW. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 388-396) 

Wyniki dokonanej w latach 2013-2015 klasyfikacji elementow biologicznych 
w stosunku WW. 157 JCW ksztattowaty si? nast^puj^co: 

- w 2013 r. dwie JCW zaiiczono do klasy I, szesc - do klasy II, 29 - do klasy III, 
osiem - do klasy IV i jedn^- do klasy V (nie oceniono w tym roku 431JCWP); 

- w 2014 r. zadnej JCW nie zaiiczono do klasy 1.11 - zaiiczono do klasy II, 32 -
do klasy Hi, 15-do klasy IVi trzy-do klasy V(nieoceniono415 JCW); 

- w 2015 r. zadnej JCW nie zaiiczono do klasy I, dziewi^c - zaiiczono do klasy II, 
28 - do klasy III, dziewi^c - do ktasy IV i cztery - do klasy V (nie oceniono 
427 JCW). 

Wyniki dokonanej w latach 2013-2015 klasyfikacji elementow fizykochemicznych 
w stosunku do 154 JCW ksztaltowaiy si? nast^puj^co: 

- w 2013 r. zadnej JCW nie zaiiczono do klasy I, 22 - zaiiczono do klasy II, 24 -
sklasyfikowano ponizej stanu dobrego^^ (nie oceniono 431 JCW); 

- w 2014 r. jedn^ JCWP zaiiczono do klasy 1,25 - do klasy II, 32 - sklasyfikowano 
jako PSD (nie oceniono 419 JCW); 

™ W ramacli monitoringu operacyjnego, diagnostycznego oraz monitoringu obszarbw chronionycti. 
^ Zakres korzystania przez WiOS z wynik6w badah iclitio^uny omfnviony zostal w daiszej cz^ci ninisjszego wyst^ienia 

pokontrofnego. 
81 Dale] takZe: PSD. 
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- w 2015 r. zadnej JCW nie zaiiczono do klasy I, 34 - zaiiczono do klasy II, 16 -
sklasyfikowano jako PSD (nie oceniono 427 JCW). 

Wyniki dokonanej w latach 2013-2015 klasyfikacji elementow hydromorfologicznych 
w stosunku do 154 JCW ksztaltowaiy si? nast?puj^co: 

- w 2013 r. pi?c JCW zaiiczono do klasy I, 41 - do klasy II (nie oceniono 
431 JCW); 

- w 2014 r. 10 JCW zaiiczono do klasy 1,48 - do klasy II (nie oceniono 419 JCW); 
~ w 2015 r. dziewi?c JCW zaiiczono do klasy I, 41 - do klasy II (nie oceniono 

427 JCW). 

(dowod: akta kontroli tom III str. 396) 

W WIOS nie bylo dokumentow pozwalaj^cych ustalic dat? wykonania przez 
t? jednostk? corocznej klasyfikacji JCW pod wzgl?dem ww. elementow, 

(dowod: akta kontroli tom III str. 432) 

MWIOS w udzielonych wyjasnieniach wskazal, ze przedmiotowa klasyfikacja zostala 
wykonana przez WIOS kazdorazowo w pierwszym kwartale po zakohczeniu roku 
kalendarzowego, w ktorym byfy wykonywane badania. Wyj^tek stanowi klasyfikacja 
wskaznika biologicznego - ichtiofauna dotycz^ca lat 2014-2015, ktora wykonywana 
byla przez wykonawc? zewn?trznego na zlecenie GIOS. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 384, 386,407-427) 

4.3. W latach 2013-2015, w wyniku badan 157 JCW, stwierdzono pogorszenie klasy 
elementow biologicznych w odniesieniu do 29 JCW, klasy elementow 
fizykochemicznych - w odniesieniu do 10 JCW oraz klasy elementow 
hydromorfologicznych - w odniesieniu do 105 JCW. W danych WIOS pogorszenie 
tych elementow mialo charakter czasowy. 
Przyczyn^ pogorszenia klasy elementow biologicznych w odniesieniu do 29 JCW 
byly negatywne zmiany dotycz^ce obecnosci w monitorowanych wodach 
nast?puj^cych elementow biologicznych: fitobentos - w przypadku trzech JCW; 
ichtiofauna - w przypadku czterech JCW; makrobezkr?gowce - w przypadku trzech 
JCW; makrofity - w przypadku 16 JCW; fitobentos, makrofity i makrobezkr?gowce -
w przypadku jednego JCW; fitobentos i makrofity - w przypadku jednego JCW; 
makrofity i makrobezkr?gowce - w przypadku jednego JCW. 
Przyczyn^ pogorszenia klasy elementow fizykochemicznych w odniesieniu 
do 10 JCW byly negatywne zmiany wskaznikow dotycz^cych obecnosci 
w monitorowanych wodach: azotu azotanowego i fosforanow - w przypadku 
jednego JCW; azotu Kjeldahia - w przypadku jednego JCW; fosforanow -
w przypadku osmiu JCW. 

Pogorszenie klasy elementow hydromorfologicznych w odniesieniu do 105 JCW 
wynikalo z zmiany przepisow prawa okreslaj^cych zasady oceny JCW w tym 
zakresie. Podczas gdy zgodnie z zasadami post?powania okreslonymi w zaiqczniku 
Nr 7 do rozporzqdzenia Ministra Srocfow/s/ca z dnia 9 iistopada 2011 r w sprawie 
sposobu kiasyfikacji stanu jednoiitycti czqsci wod powierzctiniowyct} oraz 
srodowisiiowycf) norm jakosci dia substancji phorytetowych^^, JCW niewyznaczonej 
na podstawie przeglqdu warunkow hydromorficznych jako sztucznej lub silnie 
zmienionej, natezalo nadac Was? 1, to zgodnie z zasadami post?powania 
okreslonymi w zal^czniku Nr 7 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 
22 pazdziernika 2014 r. w sprawie sposobu kiasyfikacji stanu jednoiityct) czqsci wod 
powierzcfiniowych oraz srodowiskowyct) nonv jakosci dla substancji 

^ Dz. U. Nr 257, poz. 1545 - uchylone zdniem 14 Iistopada 2014 r. dalej takze: rozporzqdzenie z 9 Iistopada 2011 r. 
w sprawie klasyfikacji wdd. 

25 



priorytetowycif^ nadanie JCW klasy I w tym zakresie wymagalo dodatkowo 
spetnienia przez t? JCW wymagari dla klasy I okreslonych w zatqczniku Nr 1 do ww. 
rozporzqdzenia. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 373-396,406,411) 

Wyniki badari i dokonanych w latach 2013-2015 klasyfikacji JCW wykazaty popraw? 
klasy elementow biologicznych w przypadku 28 JCW oraz klasy elementow 
fizykochemicznych w przypadku 32 JCW. Nie wystqpiiy w tym okresie przypadki 
poprawy elementow hydromorfologicznych dla JCW obj^tych monitoringiem w tym 
zakresie. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 396) 
4.4. W latach 2013-2015 WIOS terminowo dokonaf ocen: stanu ekologicznego - dla 
135 JCW naturalnych; potencjaiu ekologicznego - dla 22 JCW sztucznych i sllnie 
zmienionych; stanu chemicznego - dla 43 JCW; stanu ogolnego - dla 144 JCW. 
Wyniki tych ocen WIOS przekazal GI06 w dniach: 30 czerwca 2014 r. - za 2013 r., 
30 czenwca 2015 r, - za 2014 r. oraz 30 czerwca 2016 r. - za 2015 r.^ 

(dowod: akta kontroli tom III str. 388-405,412-413,420-421,426-427) 

W latach 2013-2015 ocen^ stanu ekologicznego obj?to ogotem 135 JCW 
naturalnych obj^tych monitoringiem. Wyniki tej oceny ksztattowafy s\q nast^puj^co: 
~ w 2013 r, na ogotem 38 JCW ocenionych, w przypadku szesciu JCW stan 

ekologiczny oceniono jako dobry, w przypadku 26 - jako umiarkowany, 
a przypadku szesciu - jako siaby; 

- w 2014 r. na ogotem 55 JCW ocenionych, w przypadku trzech JCW stan 
ekologiczny oceniono jako dobry, w przypadku 35 - jako umiarkowany, 
w przypadku 15 - jako siaby i w przypadku dwoch - jako ziy; 

- w 2015 r. na og6tem 42 JCW ocenionych, w przypadku szesciu JCW stan 
ekologiczny oceniono jako dobry, w przypadku 27 - jako umiarkowany, 
w przypadku pi^ciu - jako staby i w przypadku czterech - jako zIy. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 396-405) 

W latach 2013-2015, w wyniku badari JCW naturalnych, stwierdzono pogorszenie 
stanu ekologicznego w przypadku 12 JCW, przy czym dla wszystkich tych JCW 
miato ono, wg WIOS, charakter czasowy. Popraw? stanu ekologicznego 
stwierdzono w przypadku 20 JCWP. Przyczynq^ pogorszenia si? oceny stanu 
ekologicznego 12 JCW byty negatywne zmiany dotycz^ce obecnosci 
w monitorowanych wodach nast?puj^cych etementow biologicznych; fitobentos -
w przypadku dwoch JCW, ichtiofauna - w przypadku czterech JCW, makrofity -
w przypadku pifciu JCW; makrobezkr?gowce - w przypadku jednego JCW. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 396-406) 

W latach 2013-2015 ocen^ stanu potencjaiu ekologicznego obj?to ogotem 22 JCW 
sztucznych i silnie zmienionych obj?tych monitoringiem. Wyniki tej oceny 
ksztattowafy si? nast?puj^co: 
- w 2013 r. na ogotem osiem JCW ocenionych, w przypadku pi?ciu JCW stan 

potencjaiu ekologicznego oceniono jako umiarkowany, a przypadku trzech - jako 
zIy: 

- w 2014 r. na ogotem szesc JCW ocenionych, w przypadku trzech JCW stan 
potencjaiu ekologicznego oceniono jako dobry i powyzej dobrego, a w przypadku 
trzech - jako umiarkowany; 

^ Dz. U. z 2014 r., poz. 1482 - uchylone z dniem 20 sierpnia 2016 r., dalej takze; rozporzqdzenie z 22 pazdz'iemika 2014 r.. 
w sprawie klasyfikacji wdd. 

^ Wraz z ocen^ stanu/potencjalu ekologicznego, stanu chemicznego oraz ocen? ogoln^ badanych jednolitych cz^Sci w6d, 
WIOS przekazal do GIOS klasyfikacje JCW w zakresie elementow fizykocfiemicznych, biologicznych 
i hydromorfologicznych. 
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- w 2015 r. na ogolem osiem JCW ocenionych, w przypadku jednego JCW stan 
potencjatu ekologicznego oceniono jako dobry i powyzej dobrego, w przypadku 
dwoch - jako umiarkowany, w przypadku czterech - jako staby, a w przypadku 
jednego-jako ziy. 

(dowod: akta kontroli tom 111 str. 397-405) 

W latach 2013-2015, w wyniku badari JCW sztucznych i silnie zmienionych, 
stwierdzono pogorszenie stanu potencjalu ekologicznego w przypadku jednej JCW, 
ktore, wg WI06, miato charakter czasowy. Popraw^ stanu potencjaiu ekologicznego 
stwierdzono w przypadku czterech JCW, Przyczyn^ pogorszenia s\q stanu 
potencjatu ekologicznego w przypadku ww. JCW byly negatywne zmiany dotyczqce 
obecno^ci makrofitow w monitorowanych wodach. 

(dow6d: akta kontroli tom III str. 397-406) 

4.5. W latach 2013-2015 ocen^ stanu chemicznego obj^to ogofem 43 JCW objftych 
monitoringiem, Wyniki tej oceny ksztattowaty s\q nast^puj^co: 

- w 2013 r. na ogolem pi^c JCW ocenionych w tym zakresie, w przypadku dwoch 
JCW ich Stan chemiczny oceniono jako dobry, a w przypadku trzech - jako PSD; 

- w 2014 r. na ogolem 16 JCW ocenionych, w przypadku dziewi^ciu JCW ich stan 
oceniono jako dobry, a w przypadku siedmiu - jako PSD; 

- w 2015 r. na ogolem 22 JCW ocenione, w przypadku czterech JCW ich stan 
okreslono jako dobry, a w przypadku 18 - jako PSD, 

W przypadku zadnej JCW nie stwierdzono w badanym okresie poprawy stanu 
chemicznego. W przypadku jednej JCW stwierdzono natomiast pogorszenie si? tego 
stanu, CO wg WI06, miaio charakter czasowy. Przyczyn^tej sytuacji byly negatywne 
zmiany wskaznikow w zakresie obecnosci w monitorowanych wodach 
wielopierscieniowych wiglowodorow aromatycznych, takich jak Benzo(g,h,i)perylen 
oraz lndeno(1,2,3-cd)piren. 

(dowod: akta kontroli tom III str, 397-406) 

4.6. Wyniki dokonanej w poszczegolnych latach badanego okresu ostatecznej 
klasyfikacji stanu JCW, ksztaltowaiy si? nast^puj^co: 

- w 2013 r. - Stan wszystkich 40 JCW ocenionych w tym roku okreslono jako zIy; 
- w 2014 r. - stan dwoch JCW okreslono jako dobry, a 55 - jako zfy; 
- w 2015 r. - Stan jednej JCW okreslono jako dobry, a 46 jako zIy. 

Nie stwierdzono pogorszenia stanu zadnej z JCW ocenionych w latach 2013-2015, 
natomiast w przypadku dwoch JCW ocenionych stwierdzono popraw?. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 405) 

Analiza dokumentacji dotycz^cej klasyfikacji elementow fizykochemicznych, 
biologicznych i hydromorfologicznych oraz oceny stanu/potencjalu ekologicznego, 
stanu chemicznego dia sze^ciu losowo wybranych JCW^^ wykazaia zgodnosc 
dokonanej w WIOS klasyfikacji i oceny w tym zakresie z zasadami post^powania 
okreslonymi w obowi^zuj^cych w badanym okresie kolejnych rozporzqdzeniach 
Ministra Srodowiska w sprawie klasyfikacji w6d^. 

(dowod: akta kontroli tom III sir. 428436) 

4.7. WIO§ dokonal w 2016 r. oceny stopnia eutrofizacji srodl^dowych wod 
powierzchniowych za okres 2012-2015. Przy dokonywaniu oceny stosowano 
zasady post^powania okreslone w pkt IX zal^cznika Nr 11 do rozporzqdzenia 
w sprawie sposobu kiasyfikacji wod oraz rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriow wyznaczania wod wrazliwycii 

^ Po dw6ch dia ka2dego roku zokresu 2013-2015. 
86 Tj. w mzponqdzeniu z 9 listopada 2011 r. - w przypadku ocen dokonanych za 2013 r., oraz w rozpon^dzeniu 

z 22 pazdziemika 2014 r. - w przypadku ocen dokonanych za lata 2014-2015, 

27 



Ustalone 
nieprawidtowosci 

Ocena cz^stkowa 

OpIs stanu 
faktycznego 

na zanieczyszczanie zwiqzkami azotu ze zrodel roiniczycff^. W wyniku tej oceny 
stwierdzono wyst^powanie eutrofizacji w 124 JCW, tj. w 19 JCW wi^cej niz 
w okresie poprzedzaj^cym dokonanie omawianej oceny^s. Przyczync|_ wystqpienia 
eutrofizacji w ww. 19 JCW, bylo wystqpienie presji rolniczej (w przypadku dziewi^ciu 
9 JCW) b^dz podwyzszenie st^zenia w wodzie zwi^zkow azotu i fosforu, ze wzgl^du 
na niskie stany wod w 2015 r. (w przypadku 10 JCW). 

(dowod: akta kontroli tom III str. 437-446) 

4.8. WI06 za poszczegolne lata okresu 2013-2015 dokonal ocen spetnienia 
wymagari przez JCW wyznaczone i zaplanowane do obj^cia monitoringiem 
poszczegolnych rodzajow obszarow chronionych. I tak w przypadku monitoringu 
obszarow: 

- chronionych przeznaczonych do pobom wody na potrzeby zaopatrzenia 
ludnosci w wod§ przeznaczonq^ do spozycia, o ktorych mowa w art. 49b ust. 3 
ustawy Prawo wodne - corocznie oceniono dwie JCW, z ktorych, jak 
wynika dokonanych ocen, zadna nie spetniala wymogow dIa danego rodzaju 
obszarow chronionych; 

- chronionych lub nimi powi^zanych ze wzgl^du na obszary wrazliwe na 
eutrofizacji wywotana^ zanieczyszczeniami pochodz^cymi ze zrodei 
komunalnych i b^d^cych odbiornikami zanieczyszczeri ze irodef komunalnych 
- za poszczegolne lata z ww. okresu oceniono: 35,42, oraz 42 JCW, z ktorych, 
jak wynika z dokonanych ocen, odpowiednio: pi^c, siedem oraz szesc JCW 
spelniato wymogi dia danego rodzaju obszarow chronionych; 

- chronionych narazonych na zanieczyszczenia zwi^zkami azotu, pochodz^cymi 
ze zrodet rolniczych - oceniono odpowiednio: 13, 20 oraz dziewi^c JCW 
z ktorych, odpowiednio: trzy, szesc oraz cztery JCW, jak wynika z dokonanych 
ocen, spetnialo wymogi dIa danego rodzaju obszarow chronionych; 

- chronionych lub z nimi powi^zanych ze wzgl^du na obszary przeznaczone 
do ochrony siedlisk i gatunkow, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, 
ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich 
ochronie - oceniono odpowiednio: \e6n% 16 oraz 17 JCW, z ktorych zadna nie 
speiniala wymogow dIa danego rodzaju obszarow chronionych. 

(dow6d: akta kontroli tom III str. 437-446) 

4.9. Badania ichtiofauny wraz z jej klasyfikacj^ przeprowadzat w badanym okresie 
Instytut Rybactwa 6r6dl£idowego w Olsztynie, na zlecenie GIOS, ktory przekazal 
WIOS wyniki badah ichtiofauny przeprowadzone w 2014 r. dIa 10 JCW oraz 
przeprowadzone w 2015 r. dIa trzech JCW. WIOS uwzgl^dnif wszystkie powyzsze 
wyniki badari ichtiofauny przy sporz^dzaniu ocen JCW za lata 2014-2015. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 374-384.447-459) 
W dziaialnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidiowosci. 

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dziatalnosc w badanym obszarze. 

5. Finansowanie zadan zwi^^zanych z monitoringiem wod 
5.1. WIOS nie prowadzil w badanym okresie ewidencji ponoszonych wydatkow 
wukladzie umozliwiaj^cym okreSlenie kwot wydatkowanych na poszczegolne 
rodzaje zadari realizowanych w ramach monitoringu srodowiska, w tym na zadania 
zwi^zane z monitoringiem wod powierzchniowych. 

8 'Dz.U.Nr241.poz. 2093. 
Odnosi si? to do JCW w stosunku do kfirych dokonano oceny stopnia eutrofizacji na podstawie monitoringu obszarow 
chronionych (nie stwierdzono przypadku zmniejszenia stopnia eutrofizacji wsrod JCW obj^tych niniejsz^ocen^ 
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W latach 2013 - 2016 wydatki WIOS na realizacj? wszystkich zadari dotycz^cych 
monitoringu srodowiska wydatkowal l^cznie 40 339,0 tys. z F . 
Zrodlami sfinansowania tych wydatkow byly srodki otrzymane z: budzetu paristwa -
w kwocie 29 975,2 tys. zl (74,31% ogolu wydatk6w)90; WFOSiGW - w kwocie 
10 225,8 tys. zl (25,35% ogolu wydatkow)^^; NFOSiGW - w kwocie 138,0 tys. zl 
(0,34% ogolu wydatk6w)92. 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 1-2) 

Z ustaleri kontroli NIK, przedstawionych w niniejszym wyst^ieniu pokontrolnym, 
dotyczqcych realizacji przez WIOS zadari w zakresie planowania i realizacji 
monitoringu w6d powierzchniowych oraz monitorowania i kontrolowania dzialalnosci 
oczyszczalni sciekow w zakresie jakosci i ilosci sciekow odprowadzanych do wod 
powierzchniowych wynika, ze otrzymywane przez WIOS srodki finansowe 
w poszczegolnych latach badanego okresu byly niewystarczaj^ce dla pelnej 
realizacji zadari w zakresie monitoringu rzek. Zakres realizowanych w tym zakresie 
zadari przez Inspektorat, okreslony w WPMS na lata 2013-2015 i 2016-2020, zostal 
dostosowany do wielkosci srodkow przekazywanych na ten eel z budzetu paristwa 
orazzWFOSiGW. 

MWIOS w udzielonych wyjasnieniach wskazal m.in. ze wymiar rzeczowy 
realizowanego monitoringu dostosowany jest do realnych mozliwosci pozyskania 
srodkow finansowych, pochodzaicych przede wszystkim z WFOSGW, jako 
uzupelnienie niewspolmiernie niskich srodkow z budzetu paristwa. Wielokrotnie 
na przestrzeni lat postulowal na naradach GIOS, koniecznosc sporz^dzenia 
szczegolowej inwentaryzacji wszystkich potrzeb dotycz^cych zadari wojewodzkich 
inspektoratdw ochrony srodowiska, we wszystkich obszarach wraz z oszacowaniem 
mozliwosci finansowych ich realizacji. Niestety postulaty prowadzenia biez^cej 
analizy zarowno rzeczowej, jak i finansowej w stosunku do wszystkich zadari 
nalozonych na Inspekcj? Ochrony Srodowiska nte byly realizowane a prace 
analityczne nte zostaly podj?te do korica 2016 r. MWIOS infomnowal o problemach 
Wojewod? Mazowieckiego, nie otrzymal jednak informacji o sposobie rozpatrzenia 
pism w sprawie wzmocnienia etatowego, jak i finansowego na dzialalnosc biezqc^. 
WIOS realizuje zadania we wszystkich obszarach, dostosowujqc si? do mozliwosci 
finansowych, w tym uzyskanych dotacji, glownie z WFOSiGW. W W P M S na lata 
2013-2015 i 2016-2020, zatwterdzonych przez GIOS, znajduj^ si? zapisy 
wskazuj^ce, ze b?d^ one realizowane w stopniu uzaleznionym od dost?pnoscl 
i mozliwosci pozyskania w odpowlednim czasie srodkow finansowych. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 290-298) 

5.2. W badanym okresie WIOS co roku zawieral umow? z WFOSiGW w sprawie 
przyznania dofinansowania na realizacj? przez Inspektorat zadania dotycz^cego 
monitoringu srodowiska, Otrzymane na ten eel dofinansowanie w badanym okresie 
w kwocie ogolem 6 500 tys. z F , Inspektorat wykorzystal w calosci i rozliczyl zgodnie 
z warunkami um6w. (dowod: akta kontroli tom I str.150; tom IV str. 14-69) 

^ W 2013 r. wydatkowano na te eel l^cznie 9 841,5 tys. zl, w 2014 r. - 9 570,7 tys. zl, w 2015 r. - 1 0 237,2 tys. zl, a w 2016 r. 
- 10 689,6 tys. zl. W wydatkach tych uwzgl^dnione sa r6wniez Srodki wydatkowane na zakup aparatuiy kontrolno-
pomlarowej i sprz^tu pomocniczego dla Laboratorlum WIOS stu^^cego do realizacji przedmiotowych zadah. 

°̂ W poszczegdinych latach badanego okresu wielkoSc wydatkdw z tych Srodkdw na realizacji przedmiotowych zadari i Ich 
udzial w wydatkach og6tem ksztaltowaly si? nast?puj^co: 2013 r. - 7159,4 tys. zl (co stanowito 72,75% ogolu wydatk6w), 
2014 r- 7 868,5 tys. zl, (82,21%), 2015 r. - 7 257,2 tys. zl (70,89%), 2016 r. - 7 690,1 tys. zl (71,94%). 

9' W poszczegolnych latach badanego okresu wIelkoSfi wyda1jt6w z ^ch Srodk6w na realizacj? przedmiotowych zadah i ich 
udzial w wydatkach ogolem ksztaltowaly si? nast?puj^co: 2013 r. - 2 660,1 lys. zl (27,03% ogot), 2014 r. - 1 672,2 tys. zl 
(17.47%), 2015 r - 2 940,0 tys. zl (28.72%), 2016 r. - 2 953,5 tys. zl (27,63%). 
w poszczegdinych latach badanego okresu wielkosfi wydatkow z tych 6rodk6w na realizacj? przedmiotowych adaii i ich 
udzial w wydatkach og6lem ksztaltowaly si? nast?puj^co: 2013 r. - 22,0 tys. zl (0,22%), 2014 r. - 30,0 tys. zl (0,31%), 
2015 r. -40,0 tys. zl (0,39%). 2016 r. -46,0 tys. zl(0.43%). 
Przedmlotowe dofinansowanie przyznane zostato f^cznie na realizacj? wszystkich zadart w ramach monitoringu srodowiska, 
tj. bez wyodr?bnienla kwoty przeznaczonej na monitoring w6d powierzdinlowych. Zgodnie z umowami kwota 
dofinansowania nie mogla przeicroczyc okreslonego w nich procentowego wskaznika ogdinego koszto realizacji tego 
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W WW. okresie Inspektorat zawari rowniez pi^c umow z WFOSiGW^^, na podstawie 
ktorych otrzymal dofinasowanie w kwocie 5 284.7 tys. zt̂ s z przeznaczeniem 
nazakup m.in. roznego rodzaju aparatury kontrolno-pomiarowej i sprz^tu 
pomocniczego siuz^cych do monitoringu powietrza, halasu oraz wod 
powierzchniowych. WIOS przedmiotowe dofinansowanie wykorzystal w catosci 
i rozliczyi zgodnie z warunkami umow. 

(dow6d: akta kontroli tom I str.150; tom IV str. 70-159,393) 

W dziaialnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidiowosci. 

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dziatalnosc kontrolowanej jednostki 
wzbadanym obszarze. 

6. Przeprowadzanie kontroli dotycz^cych oczyszczaini 
sciekow komunalnych i przemystowych 

6.1. Wedtug danych WIOS, w latach 2013-2016 na terenie wojewodztwa 
mazowieckiego funkcjonowato 229 oczyszczaini sciekow komunalnych 
i przemysiowych odprowadzajcipych scieki do wod ptyn^cych, ktorych eksploatacja 
wymagata uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego. 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 163-176) 

W badanym okresie WIOS przeprowadzit ogofem 419 kontroli dotyczqcych 
dziaialnosci oczyszczaini sciekow (w ramach ktorych, oczyszczanie sciekow 
dzialajqce na terenie wojew6dztwa mazowieckiego skontrolowane zostaly ogolem 
443 razf^), w tym 317 - kontroli planowych (w ramach kt6rych ww, oczyszczalnie 
sciekow skontrolowane zostaly l^cznie 341 razy) oraz 102 - pozaplanowych 
(w ramach ktorych ww. oczyszczanie sciekow skontrolowane zostaly ogolem 102 
razy)97 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 160,163-175, 219-220) 

W poszczegolnych latach badanego okresu WiOS zaplanowal przeprowadzenie 
nast^puj^cej liczby kontroli w tym zakresie: 2013 r. - 73.2014 r, -112, 2015 r. - 73, 
w 2016 r. - 71. W latach 2013 i 2016, przedmiotowe plany zostaly zrealizowane 
w100%, natomiast w 2014 r. przeprowadzone o trzy kontrole mniej niz 
zaplanowano, a w 2015 r. - o dziewi^c mniej. 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 161) 

Przyczyn^ nie przeprowadzenia 12 kontroli zaplanowanych do realizacji w 2014 
12015 r., wg Naczelnika Wydzialu Inspekcji, byly nast^puj^ce okolicznosci: 
diugotrwala nieobecnosc w pracy inspektora zatrudnionego w Dziale Inspekcji 
wDelegaturze WIOS w Mirisku Mazowieckim (w trzech przypadkach)^^; 
przeprowadzenie wczesniejszej (w tym samym roku) kontroli doraznej 
(interwencyjnej) woczyszczalniach (w trzech przypadkach); realizacja innych 
pilnych zadari (w dwoch przypadkach)^; odejscie z pracy inspektora zatrudnionego 

zadania wskazanego w umowach. W poszczeg6lfiych umowach wskainik ten okreslony zostal w nast?puj^cej wysokoSci: 
umowa na 2013 r. - 45,1% {po uwzgl^dnieniu zmiany wprowadzonej aneksem do umowy); umowa na 2014 r. - 44,0%; 
umowy na 2015 r. i 2016 r. -42,0%. 

M W latach 2013-2014, i 2016 WIOS zawart z WFOSiGW po jednej lakiej umowie 2013 r., a w 2015 r. - dwie umowy. 
^ Po uwzgl^dnieniu zmian wprowadzonych aneksami do umow zawar^h z WFOSiGW. W kolejnych latach WIOS otrzymal 

na postawie umdw zawartych w zakresie nast̂ pujEice kwoty dofinansowania na ten eel: 2013 r. -1465,2 tys. 2014 r. 
-1 300,0 tys, zt; 2015 r. - 1 530,0 tys. zt; 2016 r. - 989.5 tys. zt. 

* Liczba oczyszczaini obj?tych tym kontrolami jest wi§ksza od liczby przeprowadzonych kontroli, poniewaz cz^c podmbtow, 
ktbrych do^zyty te kontrole, zarT^dzaio kiikoma oczyszczalniami sd^ow. 

9! w poszczeg6lnych latach liczba przeprowadzonych kontroli w tym zakresie ksztattowala si^ odpowiednio nast^puj^co: 
2013 r. - 92 {73119). 2014 r. -148 (109139), 2015 r. - 86 (64 i 22), w 2016 r. - 93 (71 i 22). 

w W dw6ch oczyszczalniach, kt6rych dotyczyla ta sytuacja, kontrole talde pr^prowadzone zosteily w kolejnym roku (2016 r.), 
a tfzecia z tych oczyszczaini zaplanowana zostala do obj^cla kontrol^w 2017 r. 

^ W obu oczyszczalniach, kontrole takie przeprowadzone zostaly w kolejnym raku. 
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w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOS w Pfocku (wjednym przypadku) oraz 
w pojedynczych przypadkach: zakonczenie w danym roku kontroli planowej 
rozpocz?tej wroku poprzednim; sprzedaz zakladu; tikwidacja zakladu 
prowadz^cego oczyszczaini?. 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 161-162) 

W badanym okresie WIOS nie obj^l kontrolami (planowymi lub pozaplanowymi) 
31 oczyszczaini sciekow, tj. 13,5% z 229 funkcjonuj^cych w tym okresie na terenie 
wojewodztwa mazowieckiego, ktorych eksploatacja wymagala uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego. 

(dow6d: akta kontroli tom IV str. 216-218) 

MWI06 w udzielonych wyjasnieniach wskazal m.in., ze ze wzgl?du na ograniczone 
mozliwosci kadrowe, Inspektorat przy typowaniu zakladow do kontroli, w tym 
prowadz^cych oczyszczalnie sciekow, kieruje si? priorytetami dotycz^cymi 
przestrzegania prawa w zakresie wymaganej cz?stotliwosci prowadzenia kontroli 
oraz przeciwdzialania zanieczyszczeniom. Co do zasady cz?stotliwosc kontroli 
oczyszczaini, ktore spelniajctwymogi prawa jest mniejsza niz cz?stotliwosc kontroli 
oczyszczaini, w ktorych stwierdzono nieprawidtowosci. W latach 2013 - 2016 nie 
wplyn?ly do WIOS pisma informujqce o wyst?powaniu nieprawidtowosci 
w dziafalnosci ww. 31 oczyszczaini. W przypadku 28 oczyszczaini, na podstawie 
przekazanych przez podmioty je prowadz^ce wynikow badah automonitoringowych, 
nie stwierdzono przekroczeh warunkow okreslonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 18 z ww. 
oczyszczaini, w tym w dwoch, w odniesieniu do ktorych na podstawie posiadanych 
matehatow (tj. wynikow badah automonitoringowych) stwierdzono przekroczenie 
w2016 r. warunkow pozwolenia wodnoprawnego. W kolejnych latach kontrole 
planowe przeprowadzono zostan^w 10 oczyszczalniach, o lie nie zajd^ przeslanki 
do wcze^niejszego podj?cia kontroli w kt6rej§ z tych oczyszczaini (pozostale trzy 
oczyszczalnie zostaly zlikwidowane). 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 254,256-258) 

Analiza dokumentacji dotycz^cej 20 kontroli planowych przeprowadzonych przez 
WIOS w oczyszczalniach Sciekow wykazala, ze kazdorazowo wyniki 
przeprowadzonej kontroli przedstawione zostaly w protokolach kontroli. W wyniku 
19z WW. kontroli, inspektorzy WIOS stwierdzili wyst?powanie roznego rodzaju 
nieprawidtowosci w dzialalnosci skontrolowanych oczyszczaini sciekow. 

W przypadku dziewi?ciu z ww. kontroli, stwierdzone nieprawidtowosci odnosily si? 
bezposrednio do zagadnienia obj?tego niniejszy kontrol^ dotycz^cego 
odprowadzania sciekow do wod powierzchniowych^oo. W osmiu przypadkach 
w ramach tych kontroli stwierdzono nieprzeprowadzanie przez podmiot 
zarz^dzaj^cy oczyszczaini^ sciekow pomiarow i badah dotyczqcych ilosci 1 jakosci 
oczyszczonych §ciek6w odprowadzanych do srodowiska z wymagan^ 
cz?stotliwo6cicL okreslon^ wpozwoleniu wodnoprawnym, w czterech -
nieprzekazywanie lub nietenninowe przekazywanie do WIOS informacji o wynikach 
przeprowadzonych pomiarow i badah w tym zakresie, w jednym - naruszenie 
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilosci odprowadzanych sciekow do rzeki. 
Wzwi^zku z WW. nieprawidlowosciami w osmiu przypadkach MWIOS skierowal 
do podmiotow zarz^dzaj^cych oczyszczalniami zarz^dzenia pokontrolne w sprawie 
usunl?cia stwierdzonych nieprawidtowosci. W dwoch przypadkach 
0 nieprawidlowosciach stwierdzonych w trakcie kontroli poinformowal inne organy, 
tj. w jednym przypadku pismo w tej sprawie wyslano do starosty, a w drugim -

™ Pozostale nieprawWiowoSci stwieidzone w ramach przedmiotowych kontroli dotyczyiy gtdwnie gospodarki osadami 
sciekowym. 
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do Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego. W zwi^zku z wynikami jednej z ww. 
kontroli (przeprowadzonej wkomunalnej oczyszczalni sciekow w Wieniawie) 
MWIOS wszczql post^powanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary 
pieni§znej, w wyniku ktorego wydal trzy decyzje o wymierzeniu zarz^dcy tej 
oczyszczalni kary pieni^znej w kwocie ogolem 8,5 tys. zl. Ponadto jednego zarz^dc^ 
oczyszczalni ukarano mandatem karnym w kwocie 500 zl, a wobec pi^ciu 
zarz^dcow zastosowano pouczenie odst^puj^c od ukarania mandatami. 
W osmiu przypadkach, do czasu zakoriczenia niniejszej kontroli, do WIOS wplyn^fy 
informacje od podmiotow zarz^dzaj^cych oczyszczalniami o dzialaniach podj^tych 
na rzecz realizacji zarz^dzeri pokontrolnych w sprawie usuni^cia nieprawidtowosci 
dotycz^cych sciekow odprowadzanych z oczyszczalni do srodowiska. W jednym 
przypadku nie uplyn^l (do dnia zakoriczenia kontroli NIK) wyznaczony 
w zarz^dzeniu pokontrolnym termin na przekazanie tej infonnacji. 

(dowod: akta kontroli tom IV str, 177-215,219-220) 

6.2. Wlasne pomiary ilosci i jakosci odprowadzanych do srodowiska Sciekow 
inspektorzy WIOS wykonali (w stosunku do 198 oczyszczalni sciekow) w trakcie 
26310'', z 443 kontroli planowych i pozaplanowych przeprowadzonych w badanym 
okresie w poszczegolnych oczyszczalniach. 

(dowod; akta kontroli tom IV str.160,163-176) 

Sposrod 20 kontroli planowych obj^tych szczegolowymi badaniami kontrolnymi, 
w osmiu przypadkach inspektorzy WIOS w trakcie kontroli przeprowadzili wlasne 
badania i pomiary. 

(dowod: akta kontroli tom IV str, 177-198,219) 

MWIOS w udzielonych wyjasnleniach wskazal m.in. ze do wiasnych pomiarow 
jakosci sciekow odprowadzanych z oczyszczalni pobierano probki „jednorazowe" 
(metodq^ manualn^ Iub „sredniodobowe" (metod^ automatyczn^. Laboratorium 
WIOS posiada akredytacj? na pobieranie probek sciekow do badari chemicznych 
i fizycznych. Ponadto WIOS wykorzystuje przenosne zestawy HQ40D, kt6re sluz^ 
do dokonania w terenie szybkiej oceny ryzyka w zakresie nast^puj^cych 
wskaznikow: odczynu pH (w pr6bkach sciekow iwody), tienu rozpuszczonego 
(w probkach wody), przewodnosci elektrolitycznej (w probkach wody) i temperatury 
(w probkach sciekow i wody). Zakres badari wiasnych w probkach sciekow 
wykonywany byl zgodnie ze wskaznikami dopuszczalnymi, okreslonymi 
w pozwoleniu wodnoprawnym. W przypadku kontroli interwencyjnych, zakres badari 
sciekow, wody z odbiornika (w przekrojach powyzej i ponizej wylotu sciekow) oraz 
ewentualnie gleby (w przypadku podejrzenia jej zanieczyszczenia) ustalany byl 
indywidualnie, w zaieznosci od stanu stwierdzonego podczas wizji lokalnej w terenie 
i skali zdarzenia. Poboru probek sciekow odprowadzanych z oczyszczalni 
dokonywano m.in. w celu: weryfikacji wiarygodnosci wynikow pomiarow 
przedkladanych przez podmiot, oceny zasadnosci wnioskow o interwencj^, w tym 
wplywu jakosci sciekow na stan wody w odbiorniku (rzece). Wyniki badari sciekow 
pobranych podczas kontroli stanowlly podstaw^ do podejmowania i prowadzenia 
przez WIOS dzialari pokontrolnych, a takze byly przekazywane innym organom 
ochrony srodowiska, ktore na ich podstawie mog^ podejmowac dziaiania 
pozostaj^ce w ich kompetencji. 
MWIOS wskazal ponadto, ze w latach obj^tych kontrolq^ NIK nie wykonywano 
pomiarow chwilowych w trybie art. 314 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ociirony srodowiska^^^. Zgodnie z tresci^ tego artykulu, przekroczenie 
dopuszczalnego skladu sciekow ustala si$ na podstawie wynikow analizy probki 

W poszczegolnycli latach badanego okresu iiczba takich kontroli ksztattowata si§ nast^puj^co: 2013 r. - 63, 2014 r. - 94, 
2015 r.-53,2016 r.-53, 

™ Dz.Uz2017r. poz. 519. 
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sciekow powstaiej po zmieszaniu trzech probek o jednakowej obj^tosci, pobranych 
w odst^pach czasu nie krotszych niz 30 minut. Wpraktyce stwierdzenie 
przekroczenia lub naruszenia w oparciu o reguiy ustanowione w ww. przepisie nie 
jest moziiwe, poniewaz prabki sciekow pobrane w c i ^ u godziny mogly stanowic 
podstaw^ stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia tyiko w odniesieniu do tych 
podmiotow, More korzystaly ze srodowiska na podstawie pozwoleri wydanych przed 
1 stycznia 2003 r., a zatem pozwoleh juz nieobowi^zujqcych. Wielokrotnie 
proponowat zmian? prawa wskazujqc na brak korelacji ww. przepisow 
z rozporz^dzeniem Minisira Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy speinic 
pay wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczegolnie szkodliwych dia srodowiska wodnego^^^. 

(dowod: akta kontroli torn II str, 239-240, 242-289) 

6.3. W okresie obj^tym kontrol^ do WIOS wptyn§lo ogotem 72 informacji 
0 nieprawidfowosciach w dziafalnosci oczyszczalni sciekow na terenie wojewodztwa 
mazowieckiego (zgtoszonych pisemnie b^dz telefonicznie)™, dotycz^cych ogoiem 
34 oczyszczalni sciekow, W wi^kszosci z tych spraw (47) wskazywano w nich 
na podejrzenie pogorszenia si§ jakosci wody w odbiorniku lub wprowadzania 
doodbiornika sciekow nieoczyszczonych b^dz niedostatecznie oczyszczonych. 
Innymi najcz^sciej stawianym zarzutami byty nieprawidlowa (w ocenie autorow 
pism) eksploatacja oczyszczalni sciekow (10 spraw), ich uci^zliwosc zapachowa 
(osiem spraw), nieprawidlowa gospodarka osadami sciekowymi (szesc spraw). 
Sposrod ww. spraw WIOS zbadal 70, a dwie przekazat do rozpatrzenia do innycti 
wtesciwych organow. 
W 57 przypadkach, w celu zbadania zarzutow podniesionych w ww. informacjach 
WIOS przeprowadzii kontrole, a w pi^ciu kolejnycti wizje w terenie, w trakcie ktorych 
w 51 przypadkach przeprowadzone zostafy przez pracownikow Inspektoratu 
badania probek wody i sciekow. W pozostalych o6miu przypadkach rozpoznania 
zarzutow WI06 dokonal na podstawie posiadanej dokumentacji (tj, wynikow 
wczesniej przeprowadzonej kontroli, wynikow badah automonitoringowych) oraz 
wyjasnieii otrzymanych od podmiotow zarz^dzaj^cych oczyszczalnianrii. 
W 45 przypadkach WIOS, w wyniku ww. dziatari, uznai informacje 
0 nieprawidlowosciach za zasadne (wcz^sci lub w calosci), a w pozostalych 
25 przypadkach - za niezasadne. 

Stwierdzone w tych sprawach nieprawidtowosci dotyczyiy w szczegolnosci: 
wprowadzania niedostatecznie oczyszczonych sciekow do odbiornika 
(36 przypadkow), nieprawidtowej eksploatacji urz^dzeh {15 przypadkow), 
nieprawidlowego gospodarowania osadami sciekowymi (10 przypadkow). 

W zwi^zku z WW. nieprawidlowosciami MWIOS m.in.: w 33 przypadkach, skierowal 
do podmiotow zarz^dzaj^cych oczyszczalniami zarzqdzenia pokontrolne; w trzech 
przypadkach, skierowat wystqpienia do wojta lub burmistrza; w 29 przypadkach, 
0 stwierdzonych nieprawidlowosciach poinformowal inne organy (tj. starost^ lub 
Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego); w 9 przypadkach, wobec podmiotow 
zarz^dzaj^cych oczyszczalniami zastosowal sankcje w formie mandatow karnych, 
na kwot§ ogoiem 3,9 tys. zl (w kolejnych szesciu przypadkach dzialania wtym 
zakresie ograniczono do pouczeri). Ponadto MWIOS wydal dwie decyzje 
wymierzaj^ce jednemu z podmiotow karq pieni^zn^ w kwocie ogoiem 4,0 tys. zl, 
za nieprawidlowe gospodarowania osadami sciekowymi. 

(dow6d: akta kontroli tom IV str. 221-229) 

w badanym okresie obowi^zywaly kolejno dwa rozporzqdzenia w tej sprawie, tj. rozpoiTEidzenle z dnia 24 lipca 2008 r. (Dz. 
U. Nr 137. poz. 984 ze zm.), ktbre obowi^zywato do 30 grudnia 2014 r., a nast?pnie rozporz^zenie z dnia 18 listopada 
2014 r. [Dz. U. poz. 1800), kt6re obowi^zywato od 31 grudnia 2014 r. 

'iwwtym 20-w2013r., 14-w2014r.,22-w2015r. i16-w2016r. 
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W wyniku analizy dokumentacji 20 tego rodzaju spraw stwierdzono m.in., 
zew16przypadkach w celu zbadania zasadnosci zarzutow WIOS przeprowadzif 
kontrol? na terenie oczyszczaini sciekow, w kolejnych dwoch przypadkach zamiast 
kontroli przeprowadzono rozpoznanie w formie wizji. W pozostafych dwoch 
przypadkach rozpatrzenia skargi dokonano na podstawie analizy posiadanej przez 
WIOS dokumentacji z przeprowadzonych w tym samym roku kontroli 
w oczyszczalniaoh, ktorych przedmiotem byty zagadnienia podniesione w pismach 
interwencyjnych. Wyniki wszystkich 16 kontroli zostaly udokumentowane 
w protokolach kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli i wizji we wszystkich 
przypadkach WIOS przeprowadzif wtasne badania dotyczsipe jakosci wody, do ktorej 
odprowadzane byty scieki oraz jakosci i ilosci odprowadzanych sciek6w^05_ 
W wyniku powyzszych dziataii MWIOS uznai za zasadne zarzuty podniesione 
w 14 informacjach. Stwierdzone w tych przypadkach nieprawidiowosci dotyczyty 
wszczegolnosci: wprowadzania niedostatecznie oczyszczonych sciekow 
do odbiornikow (11 przypadkow): naruszenia warunkow okreslonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym w zakresie ilosci odprowadzanych sciekow do odbiornikow (trzy 
przypadki): nieterminowego przekazywania do WIGS informacji o wynikach 
przeprowadzonych pomiarow i badan w tym zakresie (jeden przypadek). 

W zwi^zku z WW. nieprawidlowo^ciami w 13 przypadkach MWIOS skierowal 
do podmiotow zarz^dzaj^cych oczyszczalniami zarz^dzenia pokontrolne w sprawie 
usuni^cia stwierdzonych nieprawidiowosci {w jednym przypadku odst^iono 
od wydania zarzqdzenia pokontrolnego, z uwagi na dostarczenie w trakcie kontroli, 
brakujqcych wynikow badah). W o6miu przypadkach o nieprawidlowosciach 
stwierdzonych w trakcie kontroli MWI06 poinformowal organy, ktore wydaly 
pozwolenia wodnoprawne dia oczyszczani §ciek6w. Czterech zarz^dcow ukarano 
mandatami karnymi w kwocie ogotem 1 600 zt, a wobeo kolejnych czterech 
zastosowano pouczenia odst^puj^c od wymierzenia kar. 
We wszystkich ww. przypadkach WIOS wyegzekwowat od zarz^dzajqcych 
oczyszczalniami sciekow przedstawienie infonnacji o podj^tych dzialaniach na rzecz 
usuni^cia nieprawidiowosci wskazanych w zarz^dzeniach pokontrolnych. 

(dow6d: akta kontroli tom IV str. 230-253) 

6.4. Sposrod 229 oczyszczaini sciekow odprowadzaj^cych scieki do wod plyn^cych, 
ktorych eksploatacja wymagala uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub 
zintegrowanego, zarz^dzaj^cy 81 oczyszczalniami terminowo wywi^zywali s\q, 
w badanym okresie, z obowisizkow dotyczs^cych przeprowadzenia pomiarow i badan 
automonitoringowych dotyczcicych jakosci i ilosci sciekow odprowadzanych do wod 
powierzchniowych oraz przekazania informacji o ich wynikach do Inspektoratu. 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 163-176) 

Analiza znajduj^cej si? w WI06 dokumentacji 40 losowo wybranych spraw, 
dotycz^cych 33 oczyszczaini sciekow, w zakresie przekazywania do Inspektoratu 
informacji o wynikach pomiarow i badah automonitoringowych, przeprowadzonych 
przez podmioty zarz^dzaj^ce oczyszczalniami, wykazala m.in., ze tyiko w przypadku 
trzech oczyszczani przedmiotowe badania wykonywane byly z wymagan^ 
cz^stotliwosci^ okreslon^ w kolejnych rozporzqdzeniach Ministra Srodowiska 
w sprawie warunkow jakie nalezy spefnic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub 
doziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dia srodowiska 
wodnego oraz w pozwoleniach wodnoprawnych lub zintegrowanych, a ich wyniki 
zostaly przekazane do Inspektoratu w tenninach okreslonych w § 7 rozporzqdzenia 
Ministra Srodowiska z dnia 19iistopada 2008 r. w sprawie rodzajow wynikow 

<^ Do analiz pobrano prtb^ ^iekdw oraz prbby wody z odbiomika powy^ej i po(\\iB\ wylotu kolektora z oczyszczaini. 
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pomiarow prowadzonych w zwi^zku z eksploatacj^ instalacji iub urzqdzenia i innych 
danych oraz terminow i sposobow ich prezentacp^. 
W pozostafych przypadkach informacje o wynikach badari i pomiarow nie zostaty 
przekazane do WIOS Iub ich przekazanie nast^ito ze zwiok^. Na ogolem 209 
informacji o wynikach pomiarow i badah, ktore zarzqdcy oczyszczaini §ciek6w mieli 
obowî _zek wykonac w badanych sprawach. do dnia 15 lutego 2017 r. 
do Inspektoratu przekazano 171 (81,8%), z tego 102 Informacje (59,7% 
przekazanych) dostarczono do WIOS po upiywie terminow wskazanych w § 7 
powolanego wyzej rozporzqdzenia Ministra ^rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. 
W poszczegolnych przypadkach opoznienia w tym zakresie ksztaltowaiy si^ 
w przedzlale od 2 dni do 42 mlesi^cy. W 69 przypadkach przedmiotowe informacje 
przekazane zostaly przez zarzsidzai^cych oczyszczalnlami sciekow dopiero 
wwyniku dzialah podj^tych przez Inspektorat^o^. 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 311-358) 
W 38 przypadkach, dotyczsicych 13 oczyszczaini sciekow, ktorych dokumentacje 
obj^to kontrol^ stwierdzono, ze zarzsidcy oczyszczaini nie przekazali do WIOS 
do dnia 17 lutego 2017 r. dokumentacji dotycz^cej cz^sci wynikow pomiarow 
i badah wymaganych do wykonania w danym roku. Dotyczyto to pomiarow i badah, 
ktore powinny bye wykonane w nast^puj^cych latach: 2013 r. - w dwoch 
przypadkach; 2014 r. - w szesciu przypadkach; w 2015 r. - w trzech przypadkach; 
2016 r. - w dwoch przypadkach. 
Sposrod WW, spraw, w dwoch przypadkach MWIOS wymierzyl zarz^dcom 
oczyszczaini adminlstracyjne kary pieni^zne (na î cznq_ kwot? 269,7 tys. zt), 
na podstawie przepisow art, 298 ust. 1 pkt 2, art. 305 i art. 305a ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo ochrony srodowiska. W jednym przypadku, MWIOS odstqpif od wszcz^cia 
post^powania w tej sprawie na podstawie art. 308 ww. ustawy, poniewaz wst^pnie 
okreslona prognozowana wysokosc kary byta nizsza niz 800 zt. 
W dw6ch przypadkach (dotycz^cych spraw, w ktorych do WIOS nie przeslano 
informacji o wynikach czeSci pomiar6w i badah, ktore powinny bye wykonane 
w2013 r. i 2014 r.) MWIOS wszcz^f post?powania w sprawie wymierzenia ww. kar 
w lutym 2017 r. tj. w trakcie kontroli NIK. Nalezy dodac, ze w obu tych przypadkach 
WIO§ podj^l dziatania w celu uzyskania tych wynikow rowniez dopiero w trakcie 
kontroli NIK108. 

(dowod: akta kontroli tom IVstr. 311-314, 361-375.380-381, 383-386) 
MWIOS w udzielonych wyjasnieniach dotyczcipych przyczyn niepodejmowania przez 
WIOS dziatah w zwi^zku z nieprzekazaniem przez zarz^dc? oczyszczaini sciekow 
wLosicach wynikow badah automonitoringowych wykonanych w 2013 r. podai, 
ze wynikaio to z ograniczonych mozliwosct kadrowych WIOS, 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 382. 386-387) 

W osmiu przypadkach stwierdzono, ze do 1 marca 2017 r. MWIOS nie podj^l 
dzialah w celu wymierzenia przedmiotowej kary w oparciu o przepisy art. 305a 
ustawy Prawo ochrony srodowiska, w stosunku do podmiotow zarz^dzaj^cych 
oczyszczalnlami sciekow, ktore nie wywi^zaly si? do tego dnia z obowi^zku 
przekazania do WIOS wynik6w badah automonitohgnowych za lata 2013-2015, 

(dowod: akta kontroli tom IV str, 311-314.361-375,380-381, 383-385) 

i«6Dz.U.Nr215, poz. 1366. 
Kontrole w oczyszczaini sciekow, pisma wzywajqce do dosterczenia zaieglych pomiarow. 
Do podmbtu zarz^dzajEicego komunain^ oczyszczaini^ gciek6w w Pra2mowie, WIOS zwrbdt si^ w sprawie przeslania 

dw6cli brakuj^cych z czferecfi wynik6w badah, kt6re powinny bye wykonane w 2014 r. pismem z dnia 13 grudnia 
2016r.Zzarz^dc^ przemyslowej oczyszczaini Sciek6w w Losicach (zlikwidowanej w 2014 r), kt6iy nie pi2es<af 
do Inspektoratu ani jednego zsze^ciii wymaganych pomiarow 1 badah, ktore powinny by6 wykonane w 2013 r,, WIOS 
skontaktowal sie telefonicznie w tej sprawie w trakcie kontroli NIK, skutkiem czego zarzEidca dostarczyl w dniu 12 stycznia 
2017 r. do WIOS informacje o wynikach jednego zsze^iu brakuj^cych badah automonitoringowych. 
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MWIOS wskazal, ze przyczyn^ nie wszcz^cia post^powah w sprawie wymierzenia 
administracyjnej kary pieni^znej w tych sprawach byty nast^pujqce okolicznosci: 
pozytywne wyniki pozostaiych pomiarow i badah wykonanych w danym roku 
(wjednym przypadku '̂o^); zmiana podmiotow zarzqdzajqcych oczyszczalniami 
(wdwoch przypadkach''io); brak danych o ilosci sciekow za drugi okres biegu 
pozwolenia wodnoprawnego, co uniemozliwialo oszacowanie wysokosci kary w celu 
sprawdzenia, czy nie zachodz^ przestanki wskazane w art. 308 ustawy Prawo 
ochrony srodowiska, uniemozliwiaj^ce wszcz^cie post^powania (w jednym 
przypadku^ii); nieupiyni^cie drugiego z dwoch okresow biegu pozwolenia 
wodnoprawnego, kt6rych cz^§ci skfadaj^si^ na wymiar kary za 2016 r., w zwi^zku 
ztre§ci^ art. 305 ust. 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska, zktorego wynika, 
zedopiero stwierdzenie wyst^powania przekroczenia za caty rok kalendarzowy 
umozliwia wymierzenie kary (w dwocli przypadkach''^^); brak wystarczaj^cycfi kadr 
do sprawnego wykonywania zadan (w dwocli przypadkach^''^). 

(dowod: akta kontroli torn IVstr. 380-381, 383-385) 
MWIOS nie podj^l zadnych dziatah wobec zarz^dcow komunalnych oczyszczaini 
sciekow w Lubowidzu, Bogutach Zurawiach i Grodkowie, ktorzy w osmiu 
przypadkach, jak wynikato z przeslanych informacji, wykonali badania 
automonitoringowe na podstawie probek sciekow pobranych w nieregularnych 
odst^pach czasu w cicigu roku^ '̂*, co stanowito naruszenie postanowieh § 5 ust. 1 
pkt 1 kolejnych rozporz^dzen Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie 
naiezy spe/n/c przy wprowadzaniu sciekow do w6d tub do zierr)i, oraz w sprawie 
substancji szczegolnie szkodiiwych dia srodowiska wodnego. 

{dowod: akta kontroli torn IV str. 311-358) 
MMWIOS w udzieionych wyjasnieniach wskazal m.in., ze zgodnie z art, 305 ust. 2 
i ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, wojewodzki inspektor ochrony 
srodowiska moze nie uznac przedktadanych mu wynikow pomiarow wielkosci emisji, 
jezeli pomiary te nasuwaj^ zastrzezenia. Wskazana norma prawna ma charakter 
uznania administracyjnego, a wi?c stosuj^cy organ administracji musi w toku 
post^powania wykazac, ze nast^ito naruszenie warunkow zasad pobierania probek 
oraz, ze wptyn^to to na wynik analiz w sposob powoduj^cy brak mozliwosc 
prawidtowego okreslenia wielkosci emisji. W przypadku oczyszczaini sciekow 
w Lubowidzu nawet po zakwestionowaniu jednego z dwoch wynikow pomiarow 
wykonanych w niereguiarnych odst^pach czasu, scieki spelniaj^ wymagane 
warunki, poniewaz w trzech pozostaiych pobranych probkach sciekow wszystkie 
wskazniki zanieczyszczeh nie przekraczaty wartosoi dopuszczalnych, okreslonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym. W przypadku oczyszczaini sciekow w Grodkowie, 

W kfirym podmiot zarz£idzaj£icy oczyszczaini^ Sciek6w w Pomiech6wku nie przekazal do WIOS jednej z czterech 
wymaganycli informacji o wynikach pomianSw i badaA za 2014 r. Przestane przez zarz^dzaj^cego oczyszczaini^trzy wyniki 
poniiar6w i badart za ten rok nie wykazaty wyst^powania przekroczeh, w zw)̂ d<u z czym na paJstawie dokonanej oceny 
ustalcxio, tB nie wyst^ity w tym przypadku przekroczenia warunk6w okreslonych w pozwoieniu wodnoprawnym. 
W ktoiycli podmioty zarz^dzaj^ce oczyszczalniami Sdekow „GD Poland" i w Grfidkowie nie przeitazaly do WIOS wynikow 
badari, w jednym przypadku za 2014 r., a w drugim za 2015 r. 

' 1 ' W kt6rym podmiot zarzEidzaJ^cy oczyszczalni^i ̂ iek6w w Szydtowie nie przekazal do WIOS trzecli z czterecli wymaganych 
informacji o wynikach pomlar6w i badah za 2014 r. Brakuj^ce dane w tym zakresie, wg wyja^ier^ MWIOS, maj^ by6 
pozyskane w trakcie nast^pnej kontroli przeprowadzonej w oczyszczaini sciek6w, gdy^ zarz^̂ dca nie zar^gowal na pismo 
WIOS z 9 sieipnia 2016 r„ w kt6fym zwr6cono si? o Kh przekazanie. 
W ktorydi podmioty zarz^dzaj^ce oczyszczalniami Sclekbw w Prgznwie i Pomiechowku nie przekazaiy do WI06 cz§Sci 

wynik6w badaft za 2016 r. W przypadku jednej z tych oczyszczaini okres, o kt6rym mowa w wyjasnieniach MWiOS uplywa 
w dniu 23 wrzeSnIa 2017 r. a w przypadku dmgiej - w dniu 18 listopada 2017 r. 

1'3 W ktoiych podmioty zarz^dzajeice oczyszczalniami w Janowie i Sokotowie nie przestaly do WIOS cz§Sci wynikow pomianSw 
i badah za 2015 r. 

'14 Zarz^dca komunalnej oczyszczaini Sciekdw w Lubowidzu wykonat w 2013 r. cztery wymagane badania automonitoringowe, 
z tym ze w dw6cli przypadkach badania te wykonane zostafy na podstawie pomiar6w wykonanych i pr̂ bbek Sciekow 
pobiBnych w dniach 9 I 30 pazdziemika 2013 r. Zarz^dca komunalnej oczyszczalnia Sclek6w w Bogutach 2urawlach 
wykonat triy badania automonitoringowe (przy dw6ch wymaganych), na podstawie pomiarow wykonanych 1 pr6bek Sdekbw 
pobranycti w dniach: 7 I 8 wrzeSnIa, 3 i 4 pazdziemika oraz 28 I 29 listopada 2016 r. ZarzEidca komunalnej oczyszczaini 
Sciek6w w Grddkowie wykonat cztery wymagane badania automonitoringowe, z kt6rych trzy wykonane zostaty na podstawie 
pomian^ wykonanych I prdbek sciekow pobranych w dniach: 26 i 27 goidnia, 27 i 28 grudnia oraz 28129 gnjdnia 2016 r. 
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wzwi^zku z faktem, ze w przekazanych do WIOS wynikach pomiarow sciekow 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm za 2016 r. b^dzie naliczona kara 
pieni^zna, przy czym w post^powaniu administracyjnym zostanie rozstrzygni^ta 
m.in. kwestia, czy kara b^dzie naliczona za przekroczenie wartosci dopuszczanych 
w wykonanych probkach, czy tez w zwi^zku z zakwestionowaniem wynikow 
pomiarow badan sciekow wykonanych w nieregulamych odst^pach czasu. 
W przypadku oczyszczaini sciekow w Bogutach Zurawiach wyniki dotycz^ okresu 
biegu pozwolenia wodnoprawnego od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., tak 
wi§c ocena przestrzegania wymagah nastqpi po uplywie tego okresu. 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 381-382, 386) 
Sposrod otrzymanych przez Inspektorat w badanym okresie, ogolem 110 wynikow 
badah automonitoringowych, wykonanych w latach 2013 - 2015 (w wybranych 
do kontroli 30 sprawach dotycz^cych tego okresu), do dnia 17 lutego 2017 r. 
pracownicy WIOS przeprowadzili analiz? 107^^^ z tym ze w 18 przypadkach 
(16,8%) analiza ta przeprowadzona zostala dopiero w trakcie kontroli NIK, 
po uplywie od 11 do 44 miesi?cy od daty wplywu wynikow przedmiotowych badah 
do WI0S116. 

Ponadto wg stanu na dzieh 17 lutego 2017 r., WIO§ nie przeprowadzil analizy 
dwoch wynikow badah wykonanych w 2015 r. przez komunaln^ oczyszczaini? 
sciekow w Grabcach Jozefpolskich, ktore wplyn?fy do Inspektoratu w dniu 
22grudnia2015r. 
Sposrod 28 podmiotow, ktore przeslaly do WIGS do 31 grudnia 2016 r. wyniki badah 
automonitoringowych przeprowadzonych w latach 2013-2015, w przypadku 12 ich 
analizy przez pracownikow WIOS dokonane zostaly w siedzibie Inspektoratu 
i udokumentowane w stosowanych adnotacjach, ktorych wzor okreslil GIG6. 
W15 przypadkach analiz? przedstawionych wynikow badah dokonano w trakcie 
kontroli przeprowadzanej na terenie oczyszczaini Sciekow, dokumentuj^c ten fakt 
w protokolach z kontroli. W jednym przypadku jeden z przekazanych wynikow badah 
przeanalizowano w siedzibie WI06, a pozostale pi?c w trakcie kontroli 
przeprowadzonej w oczyszczaini sciekow. 

(dow6d: akta kontroli tom IV str. 311-358) 
6.5. MWIOS wydal w badanym okresie ogolem 21 decyzji, w sprawie wymierzenia 
administracyjnych kar pieni?znych (na Isiczn^kwot? 1 901,5 tys. zl), na podstawie 
art. 298 ust. 1 pkt 2, w zwi^zku z art. 305 i 305a ustawy Prawo ochrony srodowiska, 
w zwi^zku ze stwierdzonymi przekroczeniami warunkow okreslonych w 
pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych przez oczyszczalnie sciekow 
odprowadzajaice oczyszczone scieki do JCW, ktorych dotyczy niniejsza kontrola. 
Sposrod WW. decyzji, wedlug stanu na dzieh 31 grudnia 2016 r., prawomocnych bylo 
16 (o wymierzeniu kar na Iqczn^^ kwot? 1 543,4 tys. zl)^^^. W przypadku 14 decyzji, 
przedmiotowe przekroczenia stwierdzone zostaly przez Inspektorat na zasadach 
okreslonych w art, 305a ww. ustawy^^^, dotycz^cych sytuacji, w ktorej podmiot 
korzystaj^cy ze srodowiska nie prowadzi wymaganych pomiarow i badah lub 
wykonane przez niego pomiary nasuwaj^zastrzezenta. 

W ramach lealizacji zadaî , o kt6;ych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, w powi^niu z tresctEi art. 5 ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy 
0 Inspekcji Ochrony &mdowiska. 

Przykladowo w dniu 9 lutego 2017 r. wykonana zostal przez WIOS anailza wynikow dwocli badah wykonanych 
w komunalnsj oczyszczaini Sclekbw w WiSniewie"^ kt6re wptyn^ do WIOS, w dnlacii 1 lipca 2013 r, 124 grudnia 2013 r., 
natomiast w dniu 8 lutego 2017 r. wykonano analizy dwoch wynikow badah wykonanych ptzez komunaln^ oczyszczaini^ 
Sciekbw w Prazmowie, ktbre wplyn^ly do WIOS w dniu 23 gmdnia 2014 r. 
W przypadku trzech decyzji, wydanych przez lylWIOS w dniacfi 8 i 16 grudnia 2016 r. (na podstawie ktorych wymierzono 
kary nat^czn^ kwo^ 308,9 tys. zt), do dnia 31 grudnia 2016 r. nie uplyn^ jeszcze tennin do zto^enia odwotania, 
a przypadku dw6cli kolejnych (na podstawie kt6rych wymierzono kary na t^czn^ kwot? 49,2 tys. z!) nierozpatrzone byty 
jeszcze do tego dnia odwo^nia od decyzji wniesione do GIOS. 
Dotyczc|cych sytuacji, w ktorej podmiot nie prowadzit wymaganych pomiarow jakosci i i lo^i Sciekow, prowadzil takie 

pomiary z niewteSciw^ cz^stotliwoScici lub gdy przeprowadzone w tym zakresie pomiary budziiy w^tpliwoSci. 
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Okres od daty, w ktorej WIOS dysponowal informacjami umozliwiajcicymi wszcz^cie 
post^powari w tych sprawach do daty faktycznego ich wszcz^cia przez MWIOS 
wksztaltowal si? ww. przypadkach nast^puj^co: od 1 do 3 miesi^cy - trzy 
post^powania; od czterech do szesciu miesi^cy - jedno post^powanie, od siedmiu 
do 12 miesi^cy - osiem post^powari, od 13 do 18 miesi^cy - szesc post^powari, 
od19 do 24 miesi^cy - dwa post^powania, powyzej 24 miesi^cy - jedno 
post^powanie. 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 367, 388-391) 

MWIOS w wyjasnieniach w tej sprawie wskazal, m.in., ze WIOS nie dysponuje 
wystarczaj^cymi kadrami do prowadzenia kontroli zakladow w terenie oraz 
do wykonywania na biezqco kontroli dokumentacyjnych opartych na analizach 
automonitoringowych badari sciekow przedkladanych przez prowadz^cych 
oczyszczalnie sciekow, a takze do sprawnego prowadzenia post^powari 
administracyjnych dotycz^cych wymierzania kar pieni^znych za przekroczenia 
okreslonych w pozwoleniach warunkow. Z przeprowadzonej przez WIOS 
wewn^trznej analizy dotycz^cej etatyzacji wynika, ze do wykonywania zadari w tym 
obszarze niezb^dne jest wzmocnlenie kadrowe Inspektoratu o dodatkowe szesc 
etatow. 

(dow6d: akta kontroli tom IV str. 254, 257) 

Ustaione w dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie 
nieprawidtowosci stwierdzono nast^puj^ce nieprawidtowosci: 

W wyniku analizy dokumentacji 40 wybranych losowo spraw, w zakresie 
przeprowadzania przez pracownikow WIOS analizy otrzymywanych od podmiotow 
zarz^dzaj^cych oczyszczalniami 6ciek6w informacji o wynikach wykonanych 
pomiarow i badarl automonitoringowych, dotycz^cych ilosci i jakosci sciekow 
odprowadzanych do wod powierzchniowych, oraz sposobu post^powania tej 
jednostki wstosunku do podmiotow niewywi^zuj^cych si? z obowiqzku 
przekazywaniatego rodzaju informacji stwierdzono, ze Inspektorat: 

- dopiero w trakcie kontroli NIK, zwrocil si? do podmiotow zarz^dzaj^cych 
oczyszczalniami sciekow w Losicach i Prazmowie o przedstawienie 
wymaganych informacji o wynikach badah automonitoringowych w ww. 
zakresie, odpowiednio za 2013 r. i 2014 r., a nast?pnie wszczql w tych 
sprawach (w lutym 2017 r.) post?powania w sprawie wymierzenia 
administracyjnych kar pieni?znych z tytulu naruszenia warunkow pozwolenia 
wodnoprawnego; 

- nie przeprowadzil do czasu kontroli NIK (17 lutego 2017 r.) analizy dwoch 
wynikow badah automonitoringowych za 2015 r., przekazanych 22 grudnia 
2015 r. przez zarz^dc? oczyszczalni sciekow w Grabcach Jozefpolskich; 

- przeprowadzil analiz? 18 wynikow badah automonitoringowych wykonanych 
wlatach 2013-2015 przez wybrane do kontroli oczyszczalnie sciekow 
(costanowilo 16,8% wynikow badah za ten okres otrzymanych z tych 
oczyszczalni), dopiero po uplywie od 11 miesi?cy do 3 lat i 8 miesi?cy od daty 
ich otrzymania; 

- nie wszcz^l do czasu zakoriczenia kontroli NIK post^powari administracyjnych 
w sprawie wymierzenia administracyjnych kar pieni?znych w stosunku 
dozarzaidcow oczyszczalni sciekow w Janowie i Sokolowie, ktorzy nie 
przekazali do WIOS cz?sci wynikow badari automonitoringowych za 2015 r. 

Ustalono ponadto, ze w 18 przypadkach, na 21 ogoiem wydanych przez MWIOS 
w badanym okresie decyzji o nalozeniu na podmioty zarz^dzaj^ce oczyszczalniami 
sciekow administracyjnych kar pieni?znych na podstawie art. 298 ust. 1 pkt 2 usfawy 
Prawo oc/iron/ srodowiska, tj. w zwi^zku ze stwierdzeniem przekroczeh przez 
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Ocena cz^stkowa 

Wnioski pokontrolne 

oczyszczaini? sciekow warunkow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym Iub 
zintegrowanym, post^powania adminlstracyjne w tych sprawach wszcz^te zostaly 
dopiero po upjywie okresu od czterech do dwudziestu czterech miesi^cy, od daty, 
w ktorej WIOS dysponowai informacjami umozliwiaj^cym podj?cie stosownych 
dziafan. 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 311-358, 380-387,391) 

M W I O 6 w wyjasnieniach w tych sprawach, jako przyczyn? tej sytuacji wskazywal 
brak wystarczaj^cych kadr do prowadzenia kontroli zakiadbw w terenie, 
wykonywania na biez^co kontroli dokumentacyjnych opartych na anallzach 
automonitoringowych badah sciekow przedkladanych przez prowadz^cych 
oczyszczalnie sciekow, a takze do sprawnego prowadzenia post?powah 
administracyjnych dotycz^cych wymierzania kar pieni^znych za przekroczenie 
okreslonych w pozwoleniach warunkow. 

(dowod: akta kontroli tom IV str. 254,257,383,386) 

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidtowo^ci, dziafalnosc kontrolowanej jednostki w powyzszym obszarze, 

IV. Wnioski 
Przedstawiaj^c powyzsze oceny i uwagi wynikaj^ce z ustaleh kontroli, Najwyzsza 
Izba Kontroli, na podstawie art, 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
0 Najwyzszej Izbie Kontroli''i9, wnosi 0: 

1) planowanie i realizacj? zadah dotyczqcych monitoringu rzek w W P M 6 
w sposob gwarantuj^cy spetnienie wszystkich wymogow okreslonych 
przepisami prawa w tym zakresie; 

2) podj?cie dziatah na rzecz uwzgl?dnienia w W P M S na lata 2016-2020 zadah 
dotycz^cych monitoringu: 

- operacyjnego - w odniesieniu wszystkich J C W wskazanych przez 
KZGW, jako zagrozone nieosisigni^ciem celow srodowiskowych, 
nieuj?tych w ww. WPMS, ze wzgl?du na ograniczenia kadrowo-
finansowe; 

- obszarow chronionych, ze wzgl?du na obszary wrazliwe na eutrofizacj? 
wywoian^ zanieczyszczeniami pochodzqcymi ze zrodei komunalnych -
w odniesieniu do JCW nieuj?tych w ww. WPM§ ze wzgl?du 
na ograniczenia finansowo-kadrowe Iub z powodu braku zrzutu 
punktowego b^dz nieistotnego, w przypadkach w ktorych dotyczyto 
to obszarow, na ktore, wg danych KZGW, wywierana byia bardzo silna 
Iub znacz^ca presja komunalna; 

- obszarow chronionych, dia ktorych utrzymanie Iub poprawa stanu wod 
jest waznym czynnlkiem w ich ochronie - w odniesieniu do JCW 
wskazanych przez KZGW, ziokalizowanych obszarach chronionych 
innych niz „Natura 2000"; 

3) kazdorazowe realizowanie pelnego zakresu badan elementow biologicznych 
okreslonych dIa monitoringu diagnostycznego; 

4) analizowanie bez zb?dnej zwioki informacji 0 wynikach pomiarow jakosci i ilosci 
sciekow, przekazywanych przez podmioty prowadz^ce oczyszczalnie sciekow; 

5) wszczynanie bez zb?dnej zwioki post?powah administracyjnych w sprawie 
wymierzenia administracyjnej kary pieni?2:nej, w przypadku dysponowania 
przez W I O 6 informacjami swiadcz^cymi 0 przekroczeniu przez oczyszczalnie 

'«Dz.U.z2017r., poz. 524. 
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Prawo zgtoszenia 
zastrzezen 

Obowî zek 
poinformowania 
NIK 0 sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wnioskow 

sciekow warunkow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub 
zintegrowanym. 

V. Pozostate informacje i pouczenia 
Wyst^ienie pokontrolne zostab sporz^dzone w dwoch egzemplarzach; jeden dIa 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje 
prawo zgtoszenia na pismie umotywowanych zastrzezen do wystqpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego priekazania. Zastrzezenia zgiasza s\q 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosz? o poinfonnowanie Najwyzszej izby Kontroli. 
w terminie 21 dni od otrzymania wyst^ienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podj^tych 
dziataniach lub przyczynach niepodj^cia tych dzialah. 

W przypadku wniesienia zastrzezen do wystqpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy s\q od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu 
zastrzezen w catosci lub zmienionego wyst^ienia pokontrolnego. 

Warszawa.f (-f marca2017r, 

Kontrolerzy 

Pawel Piotrowski 
gtowny specjalista k.p. 

Janusz Zakrzewski 
gtowny specjalista k.p. 

Najwyzsza Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

.ji^;yzs2Qj izby Kontrol i 
Warszawie 
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