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Istotnym problemem w Polsce jest  stan czystości wód. Utrzymujące się lub  zwięk-
szające zanieczyszczenie rzek powoduje wymieranie różnych gatunków roślin i zwie-
rząt, a to wywołuje zaburzenia w ekosystemach i w konsekwencji może doprowadzić 
do ich degradacji. Badania i ocenę stanu rzek wykonują w Polsce organy Inspekcji 
Ochrony Środowiska w  ramach państwowego monitoringu środowiska. Ma on na 
celu zapewnienie wiarygodnych informacji niezbędnych do podejmowania działań 
na rzecz poprawy stanu oraz ochrony wód przed eutrofizacją wywołaną wpływem 
źródeł bytowo-komunalnych i rolniczych oraz przed zanieczyszczeniami przemysło-
wymi, w  tym  zasoleniem. Wyniki prowadzonej przez  NIK kontroli jednoznacznie 
wskazują, że z tych zadań nie wywiązywały się prawidłowo zarówno podmioty bez-
pośrednio odpowiedzialne za monitoring, jak i organy nadzorcze.

PAWEŁ TRZASKOWSKI

Monitoring rzek  
i kontrola oczyszczalni ścieków

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska

Artykuł przedstawia wyniki kontroli1, do-
tyczącej działań Inspekcji Ochrony Śro-
do wiska na rzecz poprawy jakości wód 
w rzekach, przeprowadzonej przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli w 2015 r. z własnej 
inicjatywy. Stanowiła ona kontynuację 
badań podejmowanych przez NIK, ma-
jących służyć ocenie stopnia wypełnia-
nia przez Polskę przyjętych zobowiązań 
w obszarze środowiska, związanych z ak-
cesją do Unii Europejskiej. Skontrolowano 

1 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Działania�Inspekcji�Ochrony�Środowiska�
na�rzecz�poprawy�jakości�wód�w�rzekach, nr ewid. 141/2017/P/16/047/KSI, Departament Środowiska 
NIK, październik 2017 r.

Ministerstwo Środowiska, Główny Inspe-
ktorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz 
dziewięć wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska (WIOŚ). NIK oce-
niła prawidłowość i skuteczność działań 
Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) zwią-
zanych z oceną jakości wód rzek oraz prace 
wdrożone dla poprawy ich stanu ekolo-
gicznego i chemicznego. W toku kontro-
li analizowano m.in.: prawidłowość pro-
gramowania i prowadzenia monitoringu 
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jakości wód rzek; poprawność dokony-
wania ocen ich stanu; system finansowa-
nia monitoringu rzek; działania związa-
ne z kontrolą podmiotów zarządzających 
oczyszczalniami ścieków komunalnych 
i przemysłowych oraz podejmowane 
czynności pokontrolne; kierowanie dzia-
łalnością Inspekcji Ochrony Środowiska 
przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska oraz prawidłowość nadzoru 
sprawowanego przez Ministra Środowiska 
nad realizacją przez IOŚ zadań związa-
nych z monitoringiem rzek oraz kontrolą 
oczyszczalni ścieków.

Polityka wodna  
– krajowe i unijne akty prawne
Polska jest krajem o niewielkich zasobach 
wodnych, które kształtują się na poziomie 
1600 m3 na 1 mieszkańca na rok (w krajach 
europejskich średnio na 1 mieszkańca na 
rok przypada 4500 m3 wody). Położona 
jest w zlewniach trzech mórz: Morza 
Bałtyckiego (99,7% powierzchni kraju), 
Morza Północnego (0,1% powierzchni) 
oraz Morza Czarnego (0,2% powierzch-
ni). Polską część zlewni Morza Bałtyckiego 
tworzą dwa dorzecza największych rzek: 
Wisły, o powierzchni 168,9 tys. km2 (co 
stanowi 54% powierzchni kraju) i Odry, 

2 Źródło: <www. gios.gov.pl>.
3 Świna, Dziwna, Rega, Parsęta, Radew, Czerwona i Wieprza w obszarze dorzecza Odry oraz Słupia, Łeba, 

Reda, Elbląg i Pasłęka w obszarze dorzecza Wisły.
4 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10. 2000 ustanawiająca ramy wspólnotowego 

działania w dziedzinie polityki wodnej – Dz. Urz. UE L 327 z 22.12. 2000, s. 1, ze zm.
5 Należy je rozumieć jako oddzielne i znaczące elementy wód powierzchniowych, stanowiące podstawową 

jednostkę gospodarowania wodami. Każda z JCW scharakteryzowana jest m.in. przez typ, do którego 
przynależy. Jednolite części wód powierzchniowych (dalej: „JCWP”), to jeziora, zbiorniki, strugi, strumienie, 
potoki, rzeki, kanały, w tym jednolite części wód sztuczne i silnie zmienione. W wypadku rodzajów wód 
powierzchniowych jak: strugi, strumienie, potoki, rzeki oraz kanały, jednolite części wód powierzchniowych 
mogą obejmować ich całość lub część.

o powierzchni 106 tys. km2 (33,9% po-
wierzchni kraju), a także pięć dorzeczy 
mniejszych rzek: Ücker, Jarft, Świeżej, 
Pregoły i Niemna oraz  zlewnie rzek 
wpadających bezpośrednio do Bałtyku 
(17,3 tys. km2, 5,5% powierzchni kraju). 
Do zlewni Morza Północnego należy pol-
ska część dorzecza Łaby (238 km2), zaś do 
zlewni Morza Czarnego polskie fragmenty 
dorzeczy Dunaju (385 km2) i Dniestru 
(233 km2)2. Zlewnie rzek uchodzących 
bezpośrednio do Bałtyku3 podzielone zo-
stały na dwa regiony i wraz z dorzeczami 
Odry oraz Wisły utworzyły tzw. obszary 
dorzeczy Odry i Wisły, będące głównymi 
jednostkami gospodarowania wodami.

Głównym aktem regulującym polity-
kę wodną Unii Europejskiej jest Ramo-
wa Dyrektywa Wodna4 (RDW). Ma 
ona na celu utrzymanie i poprawę śro-
dowiska wodnego w krajach należących 
do wspólnoty i zakładała osiągnięcie do 
końca 2015 r. optymalnego stanu wód na 
terenie całej UE. Zgodnie z wymaganiami 
RDW zdefiniowano w Polsce typy wód po-
wierzchniowych, a następnie wyznaczono 
tzw. jednolite części wód5 (JCW). W myśl 
przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 
najważniejszym elementem, na podstawie 
którego należy klasyfikować stan wód, są 
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elementy biologiczne, natomiast pozostałe 
czynniki (fizykochemiczne i hydromorfo-
logiczne) stanowią ich uzupełnienie. Jeżeli 
stan elementów biologicznych jakości wód 
jest umiarkowany, słaby lub zły, to stan 
ekologiczny wód jest taki sam. Jeżeli na-
tomiast wskaźnik biologiczny jakości wód 
jest bardzo dobry lub dobry, w ocenie stanu 
ekologicznego należy dodatkowo uwzględ-
nić wskaźniki fizykochemiczne i wskaź-
niki substancji szczególnie szkodliwych. 
Ocenę końcową stanu wód przeprowadza 
się na podstawie oceny stanu ekologiczne-
go i stanu chemicznego – jeżeli stan eko-
logiczny jest umiarkowany, słaby lub zły, 
stan wód klasyfikuje się jako zły. Jeżeli stan 
ekologiczny jest dobry lub bardzo dobry, 
bierze się pod uwagę także wyniki oceny 
stanu chemicznego wód.

W Polsce oszacowanie stanu wód po-
wierzchniowych (rzek, jezior, wód przej-
ściowych i przybrzeżnych) wykonuje się 
w odniesieniu do JCW, na podstawie wyni-
ków państwowego monitoringu środowiska 
i prezentuje przez ocenę stanu ekologicz-
nego (w wypadku wód, które powstały 
w wyniku działalności człowieka lub cha-
rakter których został w znacznym stopniu 
zmieniony w następstwie fizycznych prze-
obrażeń, będących wynikiem działalności 
człowieka, tzn. wód sztucznych lub wód 
silnie zmienionych – przez ocenę poten-
cjału ekologicznego), ocenę stanu chemicz-
nego i końcową ocenę stanu. Państwowy 
monitoring środowiska realizowany jest na 
podstawie wieloletnich programów 
(WPPMŚ), opracowanych przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska i za-
twierdzanych przez ministra właściwe-
go do spraw środowiska oraz wojewódz-
kich programów (WPM), opracowanych 

przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska (wojewódzki inspektor) i za-
twierdzanych przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska (Główny Inspektor).

Celem wykonywanych badań jest dostar-
czenie wiedzy o jakości wód, koniecznej do 
podejmowania działań na rzecz poprawy 
stanu oraz ich ochrony przed zanieczysz-
czeniem. Działania te powinny zapewnić 
ochronę przed eutrofizacją spowodowaną 
wpływem źródeł bytowo-komunalnych 
i rolniczych oraz przed zanieczyszczeniami 
przemysłowymi, w tym przed zasoleniem 
i substancjami szczególnie szkodliwymi 
dla środowiska wodnego. Monitoring pla-
nuje i realizuje się zgodnie z sześcioletnim 
cyklem gospodarowania wodami, wynikają-
cym z przepisów prawa krajowego, transpo-
nujących wymagania Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. Jego wyniki służą także do wy-
pełnienia przez Polskę obowiązków spra-
wozdawczych wobec Komisji Europejskiej, 
a także realizacji zobowiązań Polski wynika-
jących ze współpracy z Komisją Helsińską 
oraz Europejską Agencją Środowiska.

Jednym z najistotniejszych źródeł od-
działywania na stan jakości wód jest go-
spodarka komunalna, a zwłaszcza gospo-
darka ściekowa. Kontrola przestrzegania 
przez podmioty eksploatujące oczyszczal-
nie ścieków decyzji ustalających warunki 
korzystania ze środowiska oraz przestrze-
gania zakresu, częstotliwości i sposobu 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
i jej wpływu na stan środowiska należy 
do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. 
W wypadku stwierdzenia w toku kontroli 
naruszenia warunków korzystania ze śro-
dowiska, organy IOŚ są zobowiązane do 
podejmowania przewidzianych w przepi-
sach prawa działań pokontrolnych.
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Planowanie monitoringu rzek
Działaniem niezbędnym dla osiągnięcia 
celów monitoringu rzek, w tym związa-
nych z wypełnianiem wymagań zawar-
tych w przepisach UE, jest prawidłowe 
zidentyfikowanie potrzeb i właściwe za-
planowanie zakresu koniecznych badań.

W kontrolowanym okresie6 w Głównym 
Inspektoracie Ochrony Środowiska przygo-
towano projekty dwóch WPPMŚ. Projekt 
WPPMŚ na lata 2013–2015 został zatwier-
dzony przez Ministra Środowiska w 2012 r.; 
natomiast projekt na lata 2016–2020 
– w 2015 r. W obu zaplanowano prowa-
dzenie badań jednolitych części wód po-
wierzchniowych (JCWP) odpowiednio 
w około 1500 i 2500 punktach pomiaro-
wo-kontrolnych (pp-k). Zgodnie z tymi 
dokumentami program monitoringu wód 
powierzchniowych miał być realizowany 
w ramach monitoringu diagnostycznego, 
operacyjnego, badawczego oraz obszarów 
chronionych, prowadzonego w JCWP, znaj-
dujących się na obszarach:

 • wykorzystywanych do zaopatrzenia lud-
ności w wodę przeznaczoną do spożycia;

 • przeznaczonych do wykorzystania re-
kreacyjnego, w tym kąpieliskowego;

 • zagrożonych eutrofizacją ze źródeł ko-
munalnych;

 • wrażliwych na zanieczyszczenia związ-
kami azotu ze źródeł rolniczych;

 • położonych na obszarach sieci Natura 
2000 i innych obszarach chronionych, 
których stan jest zależny od jakości wód 
powierzchniowych.

6 Od 1.1.2013 do dnia zakończenia kontroli (kontrole w poszczególnych jednostkach zakończyły się  
w IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r.) 

7 Bez JCWP zbiorników zaporowych.

WPPMŚ na lata 2013–2015 i 2016–2020 
wraz z bazą danych o JCWP, przekaza-
ną przez Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (Prezes KZGW) 
oraz wytycznymi dostarczonymi przez 
Głównego Inspektora, stanowiły dla wo-
jewódzkich inspektorów podstawę do 
planowania w WPMŚ m.in. monitoringu 
rzek. Spośród ogólnej liczby 4561 JCWP 
rzecznych7 w Polsce na obszarze dziewię-
ciu badanych WIOŚ wyselekcjonowano 
łącznie 2891 JCWP (63,4%). Ustalenie 
liczby JCWP, których monitorowanie 
pozostawało w kompetencji określonego 
WIOŚ poprzedzały, w przypadku granicz-
nych JCWP, uzgodnienia pomiędzy woje-
wódzkimi inspektorami służące ustaleniu, 
który z nich jest właściwy do badania po-
szczególnych JCWP. W toku kontroli ujaw-
niono przypadki braku dokumentowania 
w WIOŚ procesu planowania monitoringu 
rzek. NIK zwróciła uwagę, iż pracownicy 
WIOŚ nie potwierdzając i nie przecho-
wując informacji, nie dołożyli należytej 
staranności w dokumentowaniu proce-
sów decyzyjnych na etapie sporządzania 
WPMŚ i tym samym nie zapewnili pełnej 
wiarygodności tych decyzji.

Kontrolerzy NIK ustalili, iż w żadnym 
z kontrolowanych wojewódzkich inspek-
toratów ochrony środowiska nie zaplano-
wano prawidłowo zadań monitoringu rzek.

W ośmiu z dziewięciu kontrolowanych 
WIOŚ nie zaplanowano właściwie zadań 
związanych z monitoringiem obszarów, 
które są chronione ze względu na tereny 
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wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanie-
czyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych (MOEU). I tak w kontro-
lowanych WIOŚ:

 • Spośród 1090 jednolitych części wód, 
które spełniały przesłanki do objęcia 
ich przedmiotowym monitoringiem, 
w WPMŚ na lata 2013–2015 zaplanowa-
no objęcie MOEU 805 JCWP, tj. 73,8%. 
Skala nieplanowanych zadań omawiane-
go monitoringu w wyznaczonych JCWP 
zawierała się w kontrolowanych WIOŚ 
w granicach od 16,5% do 52%;

 • Spośród 1089 jednolitych części wód, 
które spełniały przesłanki do objęcia 
ich monitoringiem, w wojewódzkich 
planach na lata 2016–2020 zaplanowano 
objęcie nim 847 JCWP, tj. 77,8%. Skala 
nieplanowanych zadań omawianego moni-
toringu w wyznaczonych JCWP zawierała 
się w kontrolowanych WIOŚ, w granicach 
od 2% do 44,7%;

 • W ośmiu z dziewięciu kontrolowanych 
WIOŚ nie objęto MOEU wszystkich wy-
maganych JCWP, do których bezpośred-
nio były odprowadzane ścieki komunalne.

Ponadto w części WIOŚ, wbrew obo-
wiązującym przepisom, nie kontynuowa-
no monitoringu MOEU w przypadku 
tych jednolitych części wód, dla których 
wcześniejsze badania ujawniły niespeł-
nianie stawianych wymagań.

Opracowane przez  wojewódzkich 
inspektorów projekty WPMŚ na lata 
2013–2015 oraz na lata 2016–2020 zostały 
zatwierdzone przez Głównego Inspektora, 
pomimo nieobjęcia nimi odpowiednio 
746 (41,8%) i 1672 (45,2%) JCWP zagro-
żonych nieosiągnięciem celów środowi-
skowych, które zostały ujęte w wykazie 
Prezesa KZGW. W żadnym z dziewięciu 

kontrolowanych WIOŚ w badanym okresie 
nie zaplanowano prawidłowo zadań w za-
kresie monitoringu operacyjnego. Spośród 
1131 JCWP, wskazanych przez Prezesa 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wod-
nej jako  zagrożone nieosiągnięciem 
celów środowiskowych, w WPMŚ na lata 
2013–2015 zaplanowano objęcie monito-
ringiem operacyjnym 640 JCWP, tj. 56,6%. 
Uwzględniając przesłanki merytoryczne 
wskazujące na brak możliwości poboru 
próbek na części z wymienionych JCWP 
z częstotliwością wynikającą z obowiązu-
jących przepisów (np. brak przepływu, 
ciek okresowo suchy), jako nieprawidło-
wość zakwalifikowano w toku kontroli 
NIK brak planowania omawianego moni-
toringu w przypadku 282 JCWP, tj. 24,9% 
ogółu wszystkich JCWP wyznaczonych 
na terenie dziewięciu województw obję-
tych kontrolą.

Powszechnie stosowaną przez orga-
ny IOŚ praktyką było ograniczanie za-
kresu zadań monitoringu wód planowa-
nych w wojewódzkich programach na lata 
2013–2015, jak również na lata 2016–2020, 
w wyniku tego dostosowywano realizację 
zadań do wysokości otrzymanych środków 
finansowych, a nie do rzeczywistych po-
trzeb. W wyniku tych działań wojewódzkie 
programy nie spełniały wymogów zawar-
tych w przepisach krajowych, jeśli chodzi 
o monitorowanie obszarów chronionych 
oraz JCWP zagrożonych nieosiągnię-
ciem celów środowiskowych. Dotyczy to 
także wymogów dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 paź-
dziernika 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej. Wojewódzcy inspekto-
rzy ochrony środowiska bezpodstawnie 
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ograniczając zakres zadań monitoringu 
rzek w WPMŚ, pozbawiali się podstaw 
do występowania z wnioskami o przy-
znanie dodatkowych środków na ten cel.

Kontrola NIK wykazała niewłaściwy 
i nieskuteczny sposób wymiany informacji 
oraz uzgadniania stanowisk pomiędzy or-
ganami IOŚ, a organami odpowiedzialnymi 
za planowanie gospodarowania wodami, 
przede wszystkim pod kątem uwag i za-
strzeżeń formułowanych w stosunku do 
wykazów i wyników analiz przekazywa-
nych na potrzeby planowania monitorin-
gu rzek przez Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej. W GIOŚ, pomimo 
zgłaszanych Prezesowi KZGW zastrze-
żeń merytorycznych co do zasadności uję-
cia części JCWP w wykazie zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych, 
w toku kontroli NIK nie przedstawiono 
uzgodnienia przez ten organ możliwych 
odstępstw od wspominanego wykazu 
w planowaniu monitoringu rzek w WPMŚ.

NIK oceniając prawidłowość plano-
wania monitoringu operacyjnego w kon-
trolowanych WIOŚ zwróciła uwagę, iż 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
wykazy JCWP zagrożone nieosiągnię-
ciem celów środowiskowych sporządza 
się w związku z opracowywaniem planów 
gospodarowania wodami na obszarze do-
rzecza, za które odpowiedzialny jest Prezes 
KZGW. Uwzględniając to, że monitoring 
ma m.in. na celu pozyskanie informacji 
o stanie wód powierzchniowych na po-
trzeby planowania w gospodarowaniu 
nimi oraz oceny osiągania celów środo-
wiskowych, NIK podkreśliła, iż zarów-
no wojewódzcy inspektorzy, jak i Główny 
Inspektor nie posiadali kompetencji do 
odstąpienia od planowania i prowadzenia 

poszczególnych rodzajów monitoringu 
JCWP, bez uzyskania jednoznacznej ak-
ceptacji takiego postępowania ze strony 
Prezesa KZGW. NIK wskazała także, że 
planowania przez organy IOŚ niepełnego 
zakresu monitoringu rzek nie usprawie-
dliwiały także niewystarczające środki 
finansowe. Zdaniem Izby, ich brak mógł 
co najwyżej usprawiedliwiać niewyko-
nanie zadań zaplanowanych do realizacji 
w WPMŚ, ale nie brak ich planowania.

Monitoring rzek w praktyce
We wszystkich kontrolowanych WIOŚ 
w latach 2013–2015 zrealizowano zapla-
nowane w WPMŚ zadania monitoringu 
rzek. W 2013 r. wojewódzcy inspektorzy 
łącznie zaprojektowali i wykonali pomia-
ry w 971 pp-k, w 2014 r. – w 999 pp-k. 
W 2015 r. chciano dokonać pomiarów 
w 1034 pp-k, a dokonano w 1122 pp-k. 
W  ramach realizacji WPMŚ na lata 
2013–2015 w dziewięciu kontrolowanych 
WIOŚ objęto monitoringiem:

 • diagnostycznym – wszystkie zaplano-
wane 222 JCWP;

 • operacyjnym – 1096 JCWP, wobec za-
projektowanych 1094 JCWP;

 • obszarów chronionych – 980 JCWP, 
w  stosunku do branych pod  uwagę  
977 JCWP;

 • badawczym – wszystkie zaplanowane 
59 JCWP.

W wypadku odstępstw od ustalonego 
w WPMŚ programu badań, wojewódz-
cy inspektorzy informowali o nich GIOŚ 
w corocznych sprawozdaniach z realizacji 
zadań wyjaśniając przyczyny. We wszystkich 
kontrolowanych WIOŚ do badań i pomia-
rów w monitoringu rzek stosowano wska-
zane w przepisach metodyki referencyjne 
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lub metodyki równoważne z referencyjny-
mi. Inspektorzy NIK w sześciu kontrolowa-
nych WIOŚ ujawnili nieprowadzenie badań 
wskaźników jakości JCWP w pełnym za-
kresie wymaganym przepisami, a w trzech 
ustalili, iż czstotliwość badań wybranych 
wskaźników jakości JCWP była mniejsza 
niż częstotliwość wymagana przepisami. 
NIK zwróciła uwagę, że niewykonywanie 
oznaczeń wybranych wskaźników jakości 
wód lub czynienie tego z niedostateczną 
częstotliwością uniemożliwiało dokonanie 
przez WIOŚ rzetelnej klasyfikacji elemen-
tów fizykochemicznych oraz substancji prio-
rytetowych w monitorowanych jednolitych 
częściach wód, a w konsekwencji dokonanie 
rzetelnej oceny stanu i potencjału ekologicz-
nego oraz stanu chemicznego tych JCWP.

W kontrolowanych WIOŚ nie wykony-
wano badań ichtiofauny8, będących jednym 
z kluczowych elementów oceny stanu wód. 
W latach 2011-2012 oraz 2014–2015 pro-
wadził je Instytut Rybactwa Śródlądowego 
im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie na 
podstawie umów, zawartych z  tą jednost-
ką przez Głównego Inspektora w 2011 r. 
oraz w 2014 r. W wyniku realizacji obu 
umów utworzono bazę danych, obejmu-
jącą 937 stanowisk do badania ichtiofauny 
w ramach monitoringu wód rzecznych, 
zlokalizowanych w 834 JCWP (spośród 
1951 ocenianych w latach 2013–2015). 
Inspektorzy NIK ustalili, iż badanie ichtio-
fauny w cyklu planistycznym 2010-2015, 
ze względu na niezakończenie prac nad me-
todyką tych badań, wciąż miało charakter 
pracy naukowo-badawczej, której wyniki 

8 Ogół gatunków ryb występujących w zbiornikach wodnych w określonym czasie geologicznym.

dodatkowo były wykorzystane jako ele-
ment monitoringu jakości wód. Sieć 
i częstotliwość badań ichtiofauny została 
w kontrolowanym okresie przystosowana 
do wykalibrowania metodyki monitorin-
gu i ustanowienia typologii ichtiologicz-
nej cieków.

Ocena stanu rzek
Pracownicy kontrolowanych WIOŚ na ogół 
prawidłowo dokonywali ocen stanu wód 
rzek. W 2016 r. w GIOŚ sporządzono zbior-
cze zestawienie oceny stanu ekologicznego 
(lub potencjału ekologicznego) oraz che-
micznego JCWP w Polsce, objętych moni-
toringiem w latach 2010–2015 oraz ocenę 
jednolitych części wód rzek na obszarach 
chronionych. W tym okresie badaniami 
objęto 1951 JCWP oraz dodatkowo 45 
zbiorników zaporowych. Stan ekologiczny 
sklasyfikowano w 996 JCWP, z których: 
14 (1,4%) osiągnęło stan bardzo dobry, 228 
(22,9%) dobry, 523 (52,5%) umiarkowany, 
185 (18,6%) słaby, 46 (4,6%) zły. Potencjał 
ekologiczny sklasyfikowano w 930 JCWP, 
z których: w 288 (31%) był dobry lub lepszy 
od dobrego, w 402 (43,2%) umiarkowa-
ny, w 182 (19,6%) słaby, w 58 (6,2%) zły. 
Stan chemiczny zbadano w 868 JCWP, 
w 602 (69,4%) stwierdzono stan dobry, 
a w 266 (30,6%) – zły. Końcowej oceny 
stanu dokonano dla 1630 JCWP, z czego 
w 178 (10,9%) stwierdzono stan dobry, 
a w 1452 (89,1%) – zły.

W 2016 r. sporządzono również ocenę 
stanu jednolitych części wód rzek na ob-
szarach chronionych. Ustalono, że spośród 



68 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Paweł Trzaskowski

ocenianych 1648 JCWP wymagania speł-
niało 633 (38,4%), natomiast nie spełniało 
ich 1015 (61,6%), w tym:

 • wody wykorzystywane na potrzeby za-
opatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia – oceniono 114 JCWP rzek, 
85 (74,6%) spełniało wymagania, nato-
miast 29 (25,4%) nie spełniało;

 • wody na obszarach chronionych przezna-
czonych do ochrony siedlisk lub gatunków 
– oceniono 64 JCWP, 46 (71,9%) spełniało 
wymagania, a 18 (28,1%) – nie spełniało;

 • wody na obszarach chronionych, będą-
cych jednolitymi częściami wód przezna-
czonymi do celów rekreacyjnych – ocenio-
no 42 JCWP, 26 (61,9%) spełniało wyma-
gania, 16 (38,1%) ich nie spełniało;

 • wody na obszarach chronionych wraż-
liwych na eutrofizację wywołaną zanie-
czyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych – oceniono 1566 JCWP, 622 
(39,7%) spełniało wymagania, 944 (60,3%) 
– nie spełniało;

 • wody zlokalizowane na obszarach 
chronionych narażonych na zanieczysz-
czenia związkami azotu ze źródeł rol-
niczych – oceniono 155 JCWP, z któ-
rych 24 (15,5%) spełniało wymagania, 
131 (84,5%) ich nie spełniało.

Dodatkowo w 2016 r. we wszystkich  
16 WIOŚ sporządzono ocenę stopnia eu-
trofizacji wód rzecznych dla JCWP ba-
danych w latach 2013–2015. Badaniami 
objęto 1616 JCWP rzek, a eutrofizacji 
nie stwierdzono w 592 jednolitych czę-
ściach wód powierzchniowych.

Zgodnie z  wytycznymi Głównego 
Inspektora, ocen JCWP dokonywano 
z zastosowaniem tzw. procedury „dzie-
dziczenia” oceny, tj. przeniesienia wyni-
ków klasyfikacji elementów biologicznych, 

fizykochemicznych, hydromorfologicz-
nych oraz chemicznych na kolejny rok, 
jeśli nie były objęte monitoringiem. NIK 
zwróciła uwagę, iż stosowana przez organy 
IOŚ „zasada dziedziczenia” powodowa-
ła w praktyce dokonywanie ocen stanu 
JCWP (stanu ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego) na 
podstawie wyników klasyfikacji poszcze-
gólnych wskaźników jakości, wynikających 
z badań przeprowadzonych w różnych la-
tach kalendarzowych. Izba podkreśliła, 
że takie postępowanie stwarzało ryzyko 
nieuwzględnienia w wynikach ocen stanu 
JCWP, możliwej zmienności w czasie war-
tości poszczególnych wskaźników i relacji 
pomiędzy nimi oraz dokonywania omawia-
nych ocen stanu JCWP na podstawie badań 
przeprowadzonych po upływie nawet kilku 
lat od roku, w którym zostały zakończone, 
co pozostawało w sprzeczności z obowią-
zującymi przepisami.

Finansowanie zadań monitoringu rzek
W latach 2013–2016 w WIOŚ na reali-
zację zadań związanych z monitoringiem 
środowiska, w tym rzek, wydatkowano 
środki w łącznej kwocie 260 760,9 tys. zł, 
z  tego m.in.: 69,3% stanowiły środ-
ki własne inspektorów wojewódzkich, 
a 28,6% środki krajowych funduszy eko-
logicznych. Dofinansowanie udzielone 
przez WFOŚiGW na monitoring środo-
wiska (w tym wód) było niższe niż kwoty 
wnioskowane przez WIOŚ i kształtowa-
ło się na poziomie od 48,4% do 92,4%. 
Z kolei w GIOŚ wydatki poniesione na 
realizację zadań monitoringu rzek wynio-
sły łącznie 7829 tys. zł, a głównym źró-
dłem finansowania powyższych wydatków 
(92,7%) były środki uzyskane z NFOŚiGW. 
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Przeprowadzone kontrole jednostkowe 
wykazały, iż posiadane przez Głównego 
Inspektora i wojewódzkich inspektorów 
środki były niewystarczające dla pełnej 
realizacji zadań.

NIK negatywnie oceniła istniejący 
model finansowania zadań monitorin-
gu rzek wymagający corocznego apliko-
wania przez wojewódzkich inspektorów 
o środki na ten cel do krajowych funduszy 
ekologicznych, z niepewnym skutkiem, 
co nie sprzyjało wykonaniu badań i ocen 
wód rzek określonych w prawie krajowym 
i wynikających ze zobowiązań wspólno-
towych Polski.

Kontrola oczyszczalni ścieków
Oczyszczalnie ścieków komunalnych 
i przemysłowych stanowią jedno z istot-
nych źródeł zanieczyszczeń wprowadza-
nych do wód płynących. W celu ustalenia 
wpływu oczyszczonych ścieków na jakość 
wody w rzece, należy określić wartość róż-
nic stężeń występujących w niej zanie-
czyszczeń, pomiędzy punktami usytuowa-
nymi powyżej i poniżej zrzutu ścieków. 
Z kolei w celu dokonania oceny spełniania 
przez oczyszczalnię warunków wprowa-
dzania ścieków do rzeki, ustalonych w po-
zwoleniu na korzystanie ze środowiska, 
niezbędne jest wykonanie pomiarów 
ich jakości z uwzględnieniem wymagań 
dyrektywy 91/271/EWG9.

Przeprowadzona przez NIK kontrola wy-
kazała niepokojące zjawisko polegające na 

9 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21.5.1991 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych – Dz. Urz. UE L 
135 z 30.5.1991, s. 40, ze zm.

10 Kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie.

utrzymującym się od kilkunastu lat za-
niechaniu ze strony organów państwa ja-
kichkolwiek działań nadzorczych, zarówno 
w zakresie monitoringu wód, jak i dzia-
łalności kontrolnej, w celu dokonania na 
podstawie własnych pomiarów oceny od-
działywania oczyszczalni ścieków na środo-
wisko, w tym rzeki, oraz oceny spełnienia, 
przez zarządzających tymi instalacjami, 
wymagań określonych w udzielonych im 
pozwoleniach na korzystanie ze środowiska.

W większości kontrolowanych WIOŚ 
nie przestrzegano zasad wyznaczania 
pp-k na potrzeby monitoringu operacyj-
nego w sposób umożliwiający ocenę efek-
tu oddziaływania oczyszczalni ścieków 
komunalnych na wody powierzchniowe. 
Analiza wyznaczania pp-k w JCW, do któ-
rych były odprowadzanie ścieki komunalne 
z oczyszczalni o największej wydajności 
w danym województwie wykazała, że z re-
guły nie ustanawiano stanowisk pomiaro-
wych tworzących pp-k powyżej i poniżej 
zrzutu ścieków na tej samej JCW.

Na terenie województw objętych kon-
trolą NIK10 w latach 2013-2016 funkcjo-
nowały 1624 oczyszczalnie ścieków komu-
nalnych i przemysłowych, odprowadzające 
ścieki do wód płynących, które ze wzglę-
du na prowadzoną działalność wymaga-
ły uzyskania pozwolenia na korzystanie 
ze środowiska. W wymienionym okresie 
1305 z nich, tj. 80,4% pracownicy WIOŚ 
objęli kontrolami planowymi. W tym cza-
sie skierowano do nich również 397 skarg 
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i wniosków o interwencję dotyczących 
funkcjonowania oczyszczalni. W zdecy-
dowanej większości wypadków zasadność 
skarg była weryfikowana w WIOŚ na pod-
stawie kontroli terenowych. W związku 
ze skierowanymi wystąpieniami, w latach 
2013–2016 kontrolowani wojewódzcy in-
spektorzy przeprowadzili łącznie 336 ta-
kich badań. Na ogół w sposób prawidło-
wy odbywali oni terenowe kontrole pod-
miotów zarządzających oczyszczalniami 
ścieków komunalnych i przemysłowych 
oraz podejmowali działania pokontrol-
ne w ramach posiadanych instrumen-
tów prawnych. W trakcie prowadzonych 
kontroli pracownicy WIOŚ prowadzi-
li także własne badania jakości ścieków 
przyjmowanych do oczyszczalni oraz ście-
ków odprowadzanych do wód płynących.

W latach 2013–2016 w województwach 
objętych kontrolą wykonano 998 własnych 
pomiarów ścieków w czasie przeprowadzo-
nych 2551 kontroli oczyszczalni ścieków, 
tj. w toku 39,1% kontroli11. W analizowa-
nym okresie inspektorzy WIOŚ wykonali 
własne pomiary jakości ścieków w trakcie 
67,3% wszystkich prowadzonych kontro-
li skargowych. Sposób poboru próbek do 
badań nie był jednolity. W zdecydowanej 
większości inspektorzy WIOŚ pobierali 
i przeprowadzali badania próbek jednora-
zowych – chwilowych oraz próbek śred-
nich dobowych. W nielicznych przypad-
kach dokonano analizy próbek ścieków po-
wstałych po zmieszaniu trzech próbek, 
pobranych w odstępach nie krótszych 
niż 30 minut. Jednakże, ze względu na 

11 Zarówno kontroli planowych, jak i pozaplanowych, w tym interwencyjnych.

niespójność w obowiązujących przepi-
sach, wojewódzcy inspektorzy nie mogli 
dokonywać – na podstawie wyników wła-
snych pomiarów i analiz - oceny spełnia-
nia warunków odprowadzania ścieków do 
wód określonych w pozwoleniach wodno-
prawnych wydanych po 1 stycznia 2003 r. 
oraz wymierzać na ich podstawie admini-
stracyjnych kar pieniężnych. W wypadku 
oczyszczalni funkcjonujących na podstawie 
pozwoleń wodnoprawnych wydanych po 
31 grudnia 2002 r., wykonywane przez pra-
cowników WIOŚ pomiary jakości ścieków 
miały zatem jedynie charakter orientacyjny 
i nie mogły być skutecznie wykorzystywane 
do ustalania przekroczeń jakości ścieków 
w postępowaniach administracyjnych. 
W tej sytuacji inspektorzy dokonywali 
ocen spełniania przez oczyszczalnie wa-
runków przy wprowadzaniu ścieków do 
rzek na podstawie pomiarów wykonywa-
nych przez zarządzających oczyszczalniami.

Kontrola NIK ujawniła, iż zarówno 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
jak i Minister Środowiska nie podejmo-
wali w badanym okresie działań w celu 
umożliwienia wojewódzkim inspektorom 
dokonywania, na podstawie wyników wła-
snych pomiarów i analiz, oceny spełniania 
warunków odprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi oraz wymierzania administra-
cyjnych kar pieniężnych. Uwzględniając 
techniczne przygotowanie IOŚ do prze-
prowadzania takich pomiarów, NIK wska-
zała na brak racjonalnego uzasadnienia do 
niepodejmowania przez te organy przed-
miotowych działań.
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NIK zwróciła uwagę, że brak prawnych 
możliwości kontroli przez wojewódzkich 
inspektorów warunków jakości ścieków 
odprowadzanych z oczyszczalni, określo-
nych w pozwoleniach na korzystanie ze 
środowiska, na podstawie własnych po-
miarów – wykonywanych w sposób zgod-
ny z regulacjami zawartymi w dyrekty-
wie 91/271/EWG – skutkował niemoż-
nością, przez blisko 14 lat, sprawowania 
przez wyspecjalizowany w tym zakresie 
organ państwa, rzetelnej i obiektywnej 
kontroli. Powodowało to niezapewnienie 
w tym okresie ze strony organów państwa 
jakiejkolwiek bezpośredniej kontroli po-
miarowej w zakresie jakości odprowadza-
nych ścieków.

Kierowanie, koordynowanie 
i nadzorowanie organów IOŚ
W kontrolowanym okresie, w myśl obo-
wiązujących przepisów, Główny Inspektor 
kierował działalnością IOŚ, koordynował 
działalność państwowego monitoringu 
środowiska w zakresie zadań krajowych 
i regionalnych, a także był uprawniony do 
kontroli stanu realizacji wydawanych za-
leceń i wytycznych, określających sposób 
postępowania wojewódzkich inspektorów 
w trakcie wykonywania zadań. Organem 
uprawionym do sprawowania zwierzch-
niego nadzoru nad wypełnianiem zadań 
Inspekcji Ochrony Środowiska przez woje-
wódzkich inspektorów i Głównego Inspek-
tora był Minister Środowiska.

Jak ujawnili kontrolerzy NIK, Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska nie za-
pewnił w sposób wystarczający i właści-
wy koordynacji działalności monitoringu 
rzek oraz kierowania działalnością IOŚ, 
w zakresie:

 • dokonywania ocen stanu wód przez 
akceptację stosowania „zasady dziedzi-
czenia” w sposób, który mógł wpływać 
na zmniejszenie poziomu wiarygodności 
wyników dokonanych ocen stanów wód 
rzek, a także pozostawał w sprzeczności 
z obowiązującymi przepisami;

 • planowania zakresu monitoringu na ob-
szarach chronionych przez wydanie wy-
tycznych dotyczących programowania ta-
kich zadań na obszarach wrażliwych na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 
pozostających w sprzeczności z przepi-
sami prawa.

Z kolei Minister Środowiska w la-
tach 2013–2016 nie sprawował nadzoru 
nad prowadzeniem przez wojewódzkich 
inspektorów państwowego monitoringu 
środowiska w odniesieniu do rzek, a nad-
zór Ministra nad Głównym Inspektorem 
Ochrony Środowiska był niewystarczający. 
W badanym okresie Minister nie kontro-
lował sposobu realizacji przez Głównego 
Inspektora zadań dotyczących monitorin-
gu rzek. Nie podejmował także żadnych, 
poza analizą, sprawozdań z działalności 
innych działań nadzorczych w stosunku 
do Głównego Inspektora, dotyczących 
gromadzenia informacji w zakresie uję-
tym w programach państwowego monito-
ringu środowiska oraz ich przetwarzania 
i dokonywania ocen. Minister zaniechał 
również zwierzchniego nadzoru nad dzia-
łaniami WIOŚ dotyczącymi programowa-
nia zadań monitoringu rzek, prowadzenia 
tych badań oraz dokonywania ocen stanu 
kontrolowanych wód. Nie dysponował 
przy tym wiedzą na temat prawidłowo-
ści planowania i realizacji zadań monito-
ringu rzek przez te organy.
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Główny Inspektor nie przeprowadzał 
także kontroli wojewódzkich inspekto-
rów, jeśli chodzi o realizację wydawanych 
zaleceń, wytycznych i ogólnych kierun-
ków działania związanych z kontrolą pod-
miotów zarządzających oczyszczalniami 
ścieków komunalnych i przemysłowych. 
Również Minister Środowiska, poza analizą 
sprawozdań z działalności IOŚ, nie nad-
zorował w latach 2013–2016 wykonania 
przez IOŚ zadań związanych z prowadze-
niem kontroli podmiotów zarządzających 
oczyszczalniami ścieków komunalnych 
i przemysłowych oraz podejmowaniem 
działań pokontrolnych.

Organizacja zadań monitoringu
We wszystkich zbadanych jednostkach 
Inspekcji Ochrony Środowiska funkcjo-
nowały wyodrębnione komórki organi-
zacyjne, odpowiedzialne za realizację 
zadań związanych z monitoringiem rzek 
oraz kontrolą podmiotów zarządzających 
oczyszczalniami ścieków. Kontrolerzy NIK 
ujawnili jednak, że w ośmiu z dziewięciu 
badanych WIOŚ potencjał kadrowy i tech-
niczny nie był wystarczający do pełnej 
realizacji zadań. Wszyscy objęci kontrolą 
wojewódzcy inspektorzy systematycznie 
podejmowali działania służące zwiększe-
niu potencjału kadrowego i technicznego12, 
zgłaszając wojewodom oraz GIOŚ braki 
kadrowe i sprzętowe oraz zapotrzebowanie 
na etaty i środki techniczne13, niezbęd-
ne do realizacji zadań PMŚ oraz zadań 
kontrolnych. Występowali również do 

12 Z wyjątkiem WIOŚ w Gdańsku.
13 Urządzenia pomiarowe, sprzęt laboratoryjny, samochody itp.
14 Termin, w którym wszedł w życie obowiązek prowadzenia i nadzorowania przez GIOŚ tego systemu.

właściwych wojewodów o zwiększenie 
liczby pracowników przeprowadzających 
kontrole oraz przyznanie środków na wy-
nagrodzenia w związku z nałożeniem no-
wych zadań w zakresie monitoringu wód 
powierzchniowych, w tym oznaczania sub-
stancji priorytetowych. Działania te były, 
w znacznej mierze, nieskuteczne.

W żadnym z kontrolowanych WIOŚ 
nie została w pełni wdrożona baza danych 
umożliwiająca kompleksowe zbieranie, 
gromadzenie, przetwarzanie, udostępnia-
nie i przekazywanie GIOŚ danych  doty-
czących monitoringu wód powierzchnio-
wych. Główny Inspektor, pomimo podej-
mowanych już od 2009 r. działań, w celu 
utworzenia systemu informatycznego 
IOŚ Ekoinfonet, nie zapewnił od 1 stycz-
nia 2013 r.14 zbierania, przechowywania 
i udostępniania danych dotyczących ba-
dania i oceny stanu środowiska, uzyskiwa-
nych w trakcie prowadzenia monitoringu 
rzek w ramach wymienionego systemu. 
Dopiero w styczniu 2016 r. doprowadził do 
odebrania i uruchomienia bazy JWODA, 
przeznaczonej do gromadzenia danych 
z monitoringu wód – przy czym do dnia 
zakończenia kontroli możliwe było tylko 
wykorzystanie danych z lat 2007–2014. 
WIOŚ uczestniczyły we wdrażaniu przy-
gotowywanego w GIOŚ systemu zbierania, 
przechowywania, przetwarzania i udo-
stępniania danych dotyczących wyników 
monitoringu jakości wód JWODA.

We wszystkich kontrolowanych WIOŚ 
zapewniono odpowiednią jakość pomiarów 
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i badań monitoringu wód rzek, wdraża-
jąc dwustopniowy system zapewnie-
nia ich jakości, obejmujący wewnętrzną 
oraz zewnętrzną kontrolę, realizowa-
ną przez udział w badaniach biegłości 
i porównaniach międzylaboratoryjnych. 
Wewnętrzna kontrola jakości stanowi-
ła element systemu zarządzania jako-
ścią, zgodnego z normą PN-EN ISO/EIC 
17025:2005. Wdrożenie tego systemu po-
twierdzono w WIOŚ certyfikatami akre-
dytacji wydanymi przez Polskie Centrum 
Akredytacji. Zewnętrzną kontrolę jako-
ści w WIOŚ przeprowadzano kilkakrotne 
w ciągu roku przez uczestnictwo w bada-
niach biegłości. W okresie objętym kon-
trolą pracownicy kontrolowanych WIOŚ 
brali udział w badaniach dotyczących ele-
mentów biologicznych, fizykochemicz-
nych oraz grupy wskaźników chemicznych, 
charakterystycznych przy występowaniu 
substancji szczególnie szkodliwych dla śro-
dowiska wodnego.

Podsumowanie
Stwierdzone w toku kontroli NIK niepra-
widłowości w monitoringu rzek oraz utrzy-
mujące się niedofinansowanie tej działalno-
ści powodowały, że pozyskane informacje 
o stanie rzek oraz obszarów chronionych 
na potrzeby planowania w gospodarowa-
niu wodami oraz osiągania celów środowi-
skowych, były niepełne. Sytuacja ta stwa-
rzała ryzyko, iż podejmowane na podsta-
wie niepełnych danych decyzje organów 
administracji, dotyczące ochrony wód, 
okażą się niewystarczające, a tym samym 
zagrożone było osiągnięcie celów środowi-
skowych. Z kolei wybiórcze traktowanie 
przez wojewódzkich inspektorów wyka-
zów jednolitych części wód zagrożonych 

nieosiągnięciem celów środowiskowych, 
wykazów obszarów chronionych oraz zi-
dentyfikowanych znaczących oddziaływań 
antropogenicznych oraz ocen ich wpływu 
na stan rzek, sporządzonych na potrzeby 
planowania w gospodarowaniu wodami 
przez właściwe organy, powodowało, że to 
organy IOŚ przesądzały w praktyce o za-
kresie planowanych badań monitoringu 
rzek. Tymczasem powinny to robić organy 
wykorzystujące wyniki tego monitoringu, 
odpowiedzialne za określenie działań mają-
cych na celu osiągnięcie lub utrzymanie co 
najmniej dobrego stanu wód rzek oraz eko-
systemów zależnych od jakości tych wód.

Należy podkreślić, że problemów zwią-
zanych z prawidłowym monitorowaniem 
stanu rzek nie da się skutecznie rozwią-
zać bez opracowania i wdrożenia mode-
lu zapewniającego stabilne finansowanie 
tych zadań.

Pilnego rozwiązania wymaga także 
utrzymująca się już od kilkunastu lat sy-
tuacja zaniechania ze strony organów pań-
stwa jakichkolwiek działań nadzorczych, 
zarówno w zakresie monitoringu wód, 
jak i działalności kontrolnej, w celu oceny 
na podstawie własnych pomiarów oddzia-
ływania oczyszczalni ścieków na środowi-
sko oraz spełniania przez zarządzających 
tymi instalacjami wymagań określonych 
w udzielonych im pozwoleniach na korzy-
stanie ze środowiska. Takie postępowanie 
nabiera szczególnego znaczenia w sytu-
acji, gdy pomimo wydatkowania w ostat-
nich kilkunastu latach ponad 18 mld zł 
na budowę i modernizację oczyszczalni 
ścieków, niemal 90% ocenionych JCWP 
jest w złym stanie.

W celu eliminacji stwierdzonych nie-
prawidłowości i poprawy funkcjonowania 
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monitoringu rzek oraz zwiększenia sku-
teczności kontroli podmiotów zarządza-
jących oczyszczalniami ścieków komunal-
nych i przemysłowych oraz podejmowa-
nych działań pokontrolnych, Najwyższa 
Izba Kontroli sformułowała wnioski do-
tyczące m.in.:

 • doprecyzowania w  art.  2 ustawy 
z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska zakresu i sposobu sprawowania 
przez ministra właściwego do spraw śro-
dowiska zwierzchniego nadzoru nad wy-
konywaniem zadań tej Inspekcji;

 • zapewnienia przez Ministra Środowi-
ska sprawowania nadzoru nad wykonywa-
niem przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
zadań związanych z prowadzeniem mo-
nitoringu rzek oraz kontrolą podmiotów 
zarządzających oczyszczalniami ścieków 
komunalnych i przemysłowych;

 • opracowania przez Ministra Środowiska 
modelu finansowania zadań monitoringu 
rzek zapewniającego w możliwie pełny 
sposób ich realizację zgodnie z wymogami 
prawa krajowego i zobowiązaniami wspól-
notowymi Polski;

 • spowodowania przez Ministra Środo-
wiska, aby organy IOŚ dokonywały, od 
1 stycznia 2018 r., oceny spełniania wa-
runków wprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi także na podstawie wyników 
własnych pomiarów i analiz wykonywa-
nych z uwzględnieniem wymagań dyrek-
tywy 91/271/EWG;

 • planowania przez organy IOŚ zadań mo-
nitoringu rzek w programach państwowego 
monitoringu środowiska w sposób gwa-
rantujący spełnienie wszystkich wymogów 
przepisów prawa krajowego i zobowiązań 
wspólnotowych Polski;

 • pełnego uwzględniania przez organy IOŚ 
w procesie planowania zadań monitoringu 
rzek, przekazywanych przez Prezesa Kra-
jowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wy-
kazów jednolitych części wód zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych, 
wykazów obszarów chronionych oraz zi-
dentyfikowanych znaczących oddziaływań 
antropogenicznych oraz ocen ich wpływu 
na stan rzek; ewentualne odstępowanie 
od tych wykazów i analiz powinno być 
możliwe jedynie po uzgodnieniu takiego 
postępowania z Prezesem KZGW;

 • uzgadniania stanowisk pomiędzy or-
ganami IOŚ, a organami odpowiedzial-
nymi za planowanie w gospodarowaniu 
wodami, jeśli chodzi o uwagi i zastrze-
żenia, zgłaszane przez organy IOŚ w sto-
sunku do wykazów i wyników analiz 
sporządzanych oraz przekazywanych 
przez Prezesa Krajowego Zarządu Go-
spodarki Wodnej na potrzeby planowania 
monitoringu rzek.
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