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Zakres przedmiotowy 
kontroli 

Okres objęty kontrolą  

Kontrolerzy 

I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska, od 9 stycznia 2018 r. 
W okresie objętym kontrolą  funkcję  kierownika jednostki poprzednio pełnił  Jan 
Szyszko, Minister Środowiska, od 16 listopada 2015 r. do 8 stycznia 2018 r. 

Prowadzenie analizy zagrożeń  związanych z zatopionymi materiałami 
niebezpiecznymi. 

Planowanie i realizacja działań  na okoliczność  wystąpienia sytuacji kryzysowych 
związanych z zatopionymi materiałami niebezpiecznymi. 

Lata 2016 — 2019 (I półrocze) z uwzględnieniem dokumentów sprzed i po tym 
okresie, mających wpływ na ocenę  podejmowanych w nim działań. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontrolil 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Gdańsku 

Piotr Arendt, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LGD/76/2019 z 7.06.2019 r. 

Rafał  Malcharek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LGD/79/2019 z 7.06.2019 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK 



OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena ogólna2  kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Ministra Środowiska w 
obszarze przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów 
niebezpiecznych3  na dnie Morza Bałtyckiego. 

Minister Środowiska w latach 2016-2017 sprawując nadzór nad Głównym 
Inspektorem Ochrony Środowiska nie zapewnił  monitoringu wód morskich polskich 
obszarów morskich w zakresie bojowych środków trujących i produktów ich rozpadu 
oraz w zakresie paliw i produktów ropopochodnych z wraków statków (za wyjątkiem 
benzo(a)pirenu) pomimo, że wstępna ocena stanu środowiska wykonana przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej: GIOŚ) wskazywała na 
zagrożenia wynikające z zalegania tych materiałów niebezpiecznych w polskich 
obszarach morskich. W latach 2018-2019 (I półrocze) Minister Środowiska nie 
sprawował  nadzoru nad Głównym Inspektorem Ochrony Srodowiska z powodu 
błędnego przyjęcia kompetencji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
w tym zakresie. 

Pomimo zrealizowania projektu dotyczącego badania wraku Stuttgart, Minister 
Środowiska nie podjął  działań  rekomendowanych w raporcie z tego badania z 2016 
r. wskazującym na postępującą  katastrofę  ekologiczną  w Zatoce Puckiej. 

1110pis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4  kontrolowanej działalności 
Prowadzenie analizy zagrożeń  związanych z 
zatopionymi materiałami niebezpiecznymi. 

1.1. Zakres właściwości Ministra Środowiska zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Środowiska5, obejmuje dział  administracji rządowej 
środowisko. Do 8 stycznia 2018 r. zakres właściwości Ministra Środowiska 
obejmował  także dział  administracji rządowej gospodarka wodna6. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej7: 

— dział  gospodarka wodna obejmuje m.in. sprawy: kształtowania, ochrony i 
racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych; funkcjonowania państwowej 
służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, z 
wyłączeniem zagadnień  monitoringu jakości wód podziemnych oraz współpracy 
międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań  gospodarki wodnej; 

2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę  ogólną  jako ocenę  pozytywną, ocenę  negatywną  albo ocenę  w formie opisowej. 
3 W kontroli jako materiały niebezpieczne przyjęto zalegające w polskich obszarach Morza Bałtyckiego: wraki statków z ropą  i 
substancjami ropopochodnymi, zbiorniki z ropą  i substancjami ropopochodnymi oraz broń  i amunicję  chemiczna, bojowe środki 
trujące (uwolnione lub znajdujące się  w bombach, pociskach lub w beczkach czy skrzynkach, albo też  w spoczywających na 
dnie wrakach statków) i produkty ich rozpadu. 

Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań  kontrolnych. Ocena cząstkowa może być  
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

5 Dz. U. poz. 96. 

6 Od 16 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2017 r. — zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 
listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra środowiska (Dz. U. poz. 1904, ze zm.). Od 11 grudnia 
2017 r. do 8 stycznia 2018 r. — zgodnie z z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra środowiska (Dz. U. poz. 2323, ze zm.). 
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 945, ze zm. 



— dział  środowisko obejmuje m.in. sprawy: ochrony i kształtowania środowiska oraz 
racjonalnego wykorzystywania jego zasobów; ochrony przyrody, w tym w 
parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochrony 
gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych 
tworów przyrody; gospodarki zasobami naturalnymi; kontroli przestrzegania 
wymagań  ochrony środowiska i badania stanu środowiska; 

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o działach administracji rządowej i z art. 3a ustawy z 
dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska8  minister właściwy do spraw 
środowiska sprawuje nadzór m.in. nad GIOŚ. 

W latach 2018-2019 (I półrocze) Minister Środowiska nie sprawował  nadzoru nad 
GIOŚ  w zakresie w zakresie monitoringu wód morskich polskich obszarów morskich. 

(akta kontroli str. 306-400) 

1.2. W zatwierdzonym w 2015 r. przez Ministra Środowiska, opracowanym przez 
nadzorowany w latach 2016-2017 w tym zakresie GIOŚ, Państwowym Programie 
Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 oraz Programie Monitoringu Wód 
Morskich nie ujęto substancji pochodzących z zatopionej broni i amunicji chemicznej 
oraz paliwa z wraków statków. 

(akta kontroli str.7-9, 15-17) 

1.3. Zgodnie z art. 144 ust. 3 Prawa wodnego (w latach 2016-2017 — zgodnie z art. 
61b ust. 2-3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne) zestaw właściwości 
typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich jest opracowywany na 
podstawie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, Ponadto zgodnie z 
art. 153 ust. 1 Prawa wodnego (w latach 2016-2017 — zgodnie z art. 61k ust. 1 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne) zestaw właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich zawiera m.in. wskaźniki i ich jakościowe 
lub ilościowe własności oraz kryteria dobrego stanu środowiska wód morskich dla 
cech m.in. charakteryzujących: utrzymanie integralności dna morskiego na poziomie 
zapewniającym ochronę  struktury i funkcji ekosystemów bentosowych oraz brak 
negatywnego wpływu na te ekosystemy; utrzymanie stężenia substancji 
zanieczyszczających9  na poziomie niepowodującym zanieczyszczenia wód 
morskich; utrzymanie poziomów substancji zanieczyszczających w rybach oraz 
skorupiakach i mięczakach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
nieprzekraczających poziomów określonych w normach lub przepisach dotyczących 
poziomów tych substancji oraz utrzymanie właściwości i ilości odpadów na poziomie 
niepowodującym szkód w środowisku wód morskich, wodach przejściowych i 
wodach przybrzeżnych. 

W latach 2016-2019 (I półrocze) uzgadniany z Ministrem Środowiska projekt 
zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich nie 
uwzględniał  bojowych środków trujących, produktów ich rozpadu, w tym substancji 
siarkoorganicznych i arsenoorganicznych. 

(akta kontroli str. 44-45, 53, 369-370) 

1.4. W art. 38a. ust. 6 ustawy prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z ze. 
zm.) wskazano, że Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z 

8 Dz. U. z2018 r. poz. 1471, ze zm. 

9  Zgodnie z art. 16 pkt 58 Prawa wodnego (w latach 2016-2017 — zgodnei z art. 9 pkt 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne) substancją  zanieczyszczającą  nazywa się  substancję  mogącą  spowodować  zanieczyszczenie, m.in. substancje lub 
preparaty, lub produkty ich rozkładu, o udowodnionych właściwościach rakotwórczych lub mutagennych lub właściwościach 
mogących zakłócać  w środowisku wodnym lub przez to środowisko funkcje: steroidogenowe, hormonów tarczycy, 
reprodukcyjne lub inne funkcje endokrynologiczne; trwałe węglowodory oraz trwale i bioakumulujące się  toksyczne substancje 
organiczne; cyjanki; metale lub ich związki oraz arsen lub jego związki. 
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Stwierdzone 
nieprawidłowości 

ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 
substancji priorytetowych, o których mowa w art. 38 ust. 4, uwzględniając przepisy 
Unii Europejskiej dotyczące substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. 

dniu 2 lipca 2010 r. Minister Środowiska wydał  przedmiotowe rozporządzenie 
określające wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnejlo. W treści 
rozporządzenia wskazano, że rozporządzenie dokonało w zakresie swojej regulacji 
transpozycji załącznika X do dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnejll w brzmieniu nadanym przez załącznik II do dyrektywy 
2008/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w 
następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 
84/491/EWG, 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę  2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady12. 

art. 114 prawa wodnego13  wskazano, że Minister właściwy do spraw gospodarki 
wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w 
drodze rozporządzenia, wykaz substancji priorytetowych, kierując się  przepisami 
prawa Unii Europejskiej dotyczącymi substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 
wodnej. 

dniu 1 marca 2019 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
(„Minister GMiŻŚ") wydał  rozporządzenie w sprawie wykazu substancji 
priorytetowych14, które zastąpiło ww. rozporządzenie Ministra Środowiska. 

żadnym z powyższych rozporządzeń  nie wskazano substancji niebezpiecznych 
stanowiących bojowe środki trujące i produkty ich rozpadu w tym związki 
siarkoorganiczne i arsenoorganiczne. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. Minister Środowiska w latach 2018-2019 (I półrocze) błędnie uznając się  za 

niewłaściwy do nadzoru merytorycznego nad GIOŚ  w zakresie objętym kontrolą  
— nie pełnił  tego nadzoru; 

(akta kontroli str.7, 47, 306-368) 

Odnośnie obowiązku sprawowania nadzoru nad GIOŚ  Minister Środowiska wyjaśnił  
m.in., że: 

— GIOŚ  wykonuje zadania, które przynależą  nie tylko do działu — Środowisko, ale 
również  zadania, które przynależą  do innych działów administracji rządowej, w 
szczególności określone w ustawie Prawo wodne. Tym samym Departament 
Zarządzania Środowiskiem w ramach sprawowania nadzoru w imieniu Ministra 
Środowiska nad GIOŚ  nie nadzoruje merytorycznie zadań  będących 
przedmiotem kontroli; 

10  Dz. U. Nr 138, poz. 934— zmienione Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie 
wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 254, poz. 1528), uchylonym przez 
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz. U. z 2016 poz. 681). 

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

12 Dz. Urz. UE L 348 z 24,12.2008, str. 84. 

13 Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm. 

14 Dz. U. z 2019 poz. 528, ze zm. 



tematyka zatopionej w Bałtyku broni chemicznej znajdowała się  w zakresie 
właściwości resortu środowiska do roku 2017. Od 1 stycznia 2018 roku, w 
związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo wodne z dnia 20 lipca 
2017 r. (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.), zadania wynikające ze zobowiązań  Polski 
wobec Konwencji Helsińskiej są  wykonywane przez Ministra GMiŹŚ  i to on 
przejął  zadania wraz z dokumentacją  w tym zakresie; 

— w latach 2016 - 2017 nadzór nad GIOŚ  w Ministerstwie Środowiska w zakresie 
merytorycznym objętym kontrolą  sprawowany był  przez Departament 
Zarządzania Środowiskiem przy współpracy Departamentu Zasobów Wodnych; 
Do 9 stycznia 2018 r. pełna dokumentacja w zakresie nadzoru nad GIOŚ  
znajdowała się  w Ministerstwie Środowiska. Wraz z przejściem działu 
administracji 22 - Gospodarka Wodna do Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej („MGMiŻŚ") w styczniu 2018 r. (zgodnie z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) zasoby kadrowe 
Departamentu Zasobów Wodnych weszły w struktury ww. Ministerstwa. Zgodnie 
z ww. rozporządzeniem, minister właściwy ds. gospodarki wodnej został  
dysponentem części 22 budżetu państwa; powyższe spowodowało, że 
dotychczas będąca w zasobach Ministrerstwa Środowiska dokumentacja 
dotycząca nadzoru nad GIOŚ  w części zadań  objętych właściwością  
Departamentu Zasobów Wodnych została przeniesiona do MGMiŻŚ. 

(akta kontroli str. 7, 49) 

Zdaniem NIK nie można uwzględnić  złożonych wyjaśnień. Przepisy ustawy o 
działach administracji rządowej i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w sposób 
jednoznaczny wskazują  iż  Minister Środowiska sprawuje nadzór nad GIOŚ, zatem 
to Minister Środowiska jest zobowiązany do podejmowania, w ramach ustalonych 
mechanizmów nadzorczych, stosownych działań  w obszarze objętym kontrolą. 
Zasadniczym celem nadzoru jest zapewnienie działania jednostek nadzorowanych 
zgodnie z prawem. Według Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych nadzór powinien zapewnić  wykonywanie zadań  w sposób zgodny z 
prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

Wyjaśnienia Ministra Środowiska, iż  Departament Zarządzania Środowiskiem w 
ramach sprawowania nadzoru w imieniu Ministra nad GIOŚ  nie nadzoruje 
merytorycznie zadań  będących przedmiotem niniejszej kontroli NIK nie zasługują  na 
uwzględnienie, ponieważ  Państwowy Monitoring Środowiska jest finansowany ze 
środków Ministerstwa Środowiska. Zadania z zakresu nadzoru merytorycznego nad 
GIOŚ  wykonują  poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa Srodowiska 
właściwe w danej dziedzinie zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa 
Srodowiska, w szczególności poprzez monitoring terminowości i poprawności 
realizacji zadań  merytorycznych przez GIOŚ. Korespondencja pomiędzy 
poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Środowiska a GIOS 
przekazywana jest do wiadomości komórki ds. nadzoru. GIOŚ  w ramach 
prowadzonych działań  w zakresie ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego 
powinien zmierzać  do monitorowania substancji niebezpiecznych pochodzących z 
bojowych środków trujących („BŚT") i paliwa z wraków, w związku z czym komórki 
merytoryczne odpowiedzialne za uzgadnianie substancji i wskaźników 
podlegających monitoringowi w ramach działalności GIOŚ  powinny podjąć  w tym 
zakresie stosowne działania. 

(akta kontroli str. 306-368) 
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2. Minister Środowiska w latach 2016-2017 nierzetelnie pełnił  nadzór nad Głównym 
Inspektorem Ochrony Środowiska ponieważ  nie zapewnił  — za wyjątkiem badania 
stężeń  benzo(a)pirenu18  — monitoringu BŚT i paliwa z wraków zalegających w 
polskich obszarach morskich, przez GIOŚ, który realizując w latach 2016-2019 (I 
półrocze) swoje zadania polegające na prowadzeniu badań  środowiska 
morskiego i przeprowadzaniu oceny jakości środowiska morskiego nie 
uwzględniał  skażenia tymi materiałami niebezpiecznymi np. w ramach 
programów: Państwowego Monitoringu Środowiska18  i Monitoringu Wód 
Morskich17. 

(akta kontroli str.7-9, 12-57) 

Z wyjaśnień  Ministra Środowiska wynika m.in., że: 

brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia do programu monitoringu wód 
morskich substancji niebezpiecznych stanowiących bojowe środki trujące i 
produkty ich rozpadu oraz ropę  i substancje ropopochodne — zarówno w 
Ramowej Dyrektywie w sprawie Strategii Morskiej („RDSM")18  jak i Ramowej 
Dyrektywie Wodnej19  nie zdefiniowano substancji niebezpiecznych stanowiących 
bojowe środki trujące i produkty ich rozpadu oraz ropę  i substancje ropochodne; 

— zagadnienie zatopionej broni chemicznej i amunicji oraz wraki zalegające na dnie 
Morza Bałtyckiego były przedmiotem kilku międzynarodowych projektów 
badawczych (m. in. CHEMSEA, DAIMON, MODUM), w wyniku realizacji których 
nie zostały opracowane formalne rekomendacje dla państw regionu Morza 
Bałtyckiego. Prace HELCOM do dnia dzisiejszego, zgodnie z art. 6 RDSM, 
skupiają  się  na wdrożeniu Decyzji Komisji (UE) 2017/848 z dnia 17 maja 2017 r. 
ustanawiającej kryteria i standardy metodologiczne dotyczące dobrego stanu 
środowiska wód morskich oraz specyfikacje i ujednolicone metody 
monitorowania i oceny, oraz uchylającej decyzję  2010/477/UE oraz na 
opracowaniu wskaźników dla kryteriów w niej wymienionych; 

brak jest opracowanego operacyjnego wskaźnika do oceny stanu środowiska w 
zakresie materiałów niebezpiecznych, co uniemożliwia wykonanie oceny; 

15 Benzo(a)piren jest jednym z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) o najbardziej rakotwórczych 
właściwościach. 

16 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471, 
ze zm.) do zadań  Inspekcji Ochrony Środowiska należy m. in. prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w tym 
opracowywanie i realizacja wieloletnich strategicznych programów państwowego monitoringu środowiska i wykonawczych 
programów państwowego monitoringu środowiska. 

17 Zgodnie z art. 351 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm. (dalej: 
Prawo wodne), właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska opracowuje program monitoringu wód morskich zawierający 
wykaz stanowisk badań  monitoringowych z przyporządkowaniem im zakresu i częstotliwości prowadzenia pomiarów i badań  
oraz metodyk referencyjnych lub warunków zapewnienia jakości pomiarów i badań  dla poszczególnych wskaźników, o których 
mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1. Przy opracowywaniu programu monitoringu wód morskich bierze się  pod uwagę  m.in. potrzebę  
uwzględnienia ustaleń  zawartych we wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich. (W latach 2016-2017, zgodnie z art. 
155c ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.). Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska opracowuje program monitoringu wód morskich zawierający wykaz stanowisk badań  monitoringowych z 
przyporządkowaniem im zakresu i częstotliwości prowadzenia pomiarów i badań  oraz metodyk referencyjnych lub warunków 
zapewnienia jakości pomiarów i badań  dla poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1. Przy 
opracowywaniu programu monitoringu wód morskich bierze się  pod uwagę  m.in. potrzebę  dostarczania informacji 
pozwalających na bieżącą  ocenę  stanu środowiska wód morskich oraz na określenie działań  pozostających do podjęcia i 
postępów działań  juk podjętych dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich, zgodnie ze wstępną  oceną  stanu 
środowiska wód morskich oraz z zestawem właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. 
15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/UE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiajaca ramy działań  Wspólnoty 
w dziedzinie polityki środowiska morskiego Dz. Urz. UE L 164 z 25 czerwca 2008, str. 19, ze zm. (dyrektywa ramowa w 
sprawie strategii morskiej). 

Dyrektywa 2000/60/EU Parlamentu Europejskeigo i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, ze zm.). 
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brak jest również  wypracowanych standaryzowanych metodyk pobierania 
próbek, ich analizy i przedstawienia wyniku, a ich opracowanie wykracza poza 
możliwosći państwowego monitoringu środowiska; 

wyniki z dotychczas realizowanych międzynarodowych projektów badawczych 
trudno odnieść  do jakichkolwiek standardów, stąd nie jest możliwe na obecnym 
etapie ich wykorzystanie do wypracowania wskaźników do przeprowadzenia 
oceny; 

21 listopada 2013 r. Minister Środowiska skierował  projekt wstępnej oceny wraz 
z zestawem właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich 
do uzgodnień  wewnątrzresortowych. W czasie, gdy opracowywano Projekt 
zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, były 
dostępne informacje jedynie w zakresie inwentaryzacji amunicji chemicznej, 
zawierającej bojowe środki trujące co wykazano we wstępnej ocenie stanu 
środowiska wód morskich. Brak było natomiast danych na temat rodzaju 
substancji, jakie znajdują  się  w każdym z miejsc jej zatopienia. Ponadto, 
zalecenia z tamtego okresu w odniesieniu do bojowych środków trujących mówiły 
o pozostawieniu tychże bez ingerencji, a pobieranie próbek osadów uważano za 
niebezpieczne; 

należy podkreślić, że brak monitoringu substancji niebezpiecznych stanowiących 
bojowe środki trujące i produkty ich rozpadu oraz ropy i substancji 
ropopochodnych przez GIOŚ  nie oznacza pozostawienia przez organy państwa 
tego problemu poza obszarem zainteresowania. 

(akta kontroli str. 45, 53-56) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli: 

w RDSM podano tylko przykładowe wykazy elementów środowiska morskiego, 
które nie stanowią  zamkniętego katalogu, a jednocześnie w RDSM zawarto 
substancje chemiczne niewykluczające bojowych środków trujących, produktów 
ich rozpadu oraz ropy i substancji ropopochodnych; 

w punkcie 34 preambuły RDSM wskazano, iż  w związku z dynamicznym 
charakterem ekosystemów morskich i ich naturalną  zmiennością, a także z uwagi 
na fakt, że presje i oddziaływanie na nie mogą  się  różnić  wraz z ewolucją  
charakteru działalności człowieka oraz zmianami klimatu, określenie dobrego 
stanu środowiska może z czasem wymagać  dostosowania. Zgodnie z tym 
programy środków na rzecz ochrony środowiska morskiego i zarządzania nim 
powinny być  elastyczne i możliwe do dostosowania do zmian, a także powinny 
uwzględniać  rozwój naukowy i technologiczny. Należy w związku z tym przyjąć  
przepisy pozwalające na regularną  aktualizację  strategii morskich; 

GIOŚ  kierując działalnością  Inspekcji Ochrony Środowiska ustala ogólne kierunki 
działania tej Inspekcji oraz wydaje zalecenia i wytyczne, określające sposób 
postępowania w trakcie realizacji zadań  oraz kontroluje stan ich realizacji (art. 4a 
ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska); a zgodnie z art. 3a ustawy 
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Minister nadzoruje GIOŚ; 

z art. 11 RDSM wynika m.in., że państwa członkowskie określają  i realizują  
programy monitorowania służące prowadzeniu bieżącej oceny stanu środowiska 
ich wód morskich na podstawie przykładowego wykazu zawartego w załączniku 
III, który w przykładowych wykazach właściwości określa „inne cechy" tj, opis 
sytuacji w zakresie substancji chemicznych, w tym substancji chemicznych 
stwarzających powody do obaw, zanieczyszczenia osadami, gorących punktów, 
zagadnień  dotyczących zdrowia oraz skażenie fauny i flory (zwłaszcza fauny i 
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flory przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Zawarto zatem w tej dyrektywie 
tylko przykładowe wykazy elementów środowiska morskiego — nie jest to katalog 
zamknięty, a jednocześnie zawiera substancje chemiczne niewykluczające 
bojowych środków trujących, produktów ich rozpadu oraz ropy i substancji 
ropopochodnych; 

z art. 11 RDSM wynika również, że na podstawie ww. oceny wstępnej państwa 
członkowskie określają  i realizują  skoordynowane programy monitorowania 
służące prowadzeniu bieżącej oceny stanu środowiska ich wód morskich; 
również  zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (w 
latach 2016-2017 — zgodnie z art. 61b ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne) programy: monitoringu wód morskich i ochrony wód morskich są  
opracowywane na podstawie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. 

Mimo, że ze wstępnej oceny stanu środowiska (w szczególnosci jej aktualizacji) 
wynika m.in., iż: 

stanowisko składowania środków bojowych w Głębi Gdańskiej ma średnicę  0,62 
Mm (ok. 2228 m2  powierzchni), a chemiczne środki bojowe znajdowano także na 
plażach w Dziwnowie, Kołobrzegu i Darłowie, co sugeruje istnienie większej 
ilości takich stanowisk 

niektóre z bojowych środków chemicznych podlegają  szybkim transformacjom w 
środowisku, podczas gdy inne reagują  bardzo powoli stając się  związkami 
trwałymi w środowisku. Dodatkowo, jeżeli są  hydrofobowe i rozpuszczalne w 
tłuszczach, mają  potencjał  do bioakumulacji i biomagnifikacji20  w organizmach 
żywych. Jako trwałe zanieczyszczenia organiczne mogą  być  uznane za 
znaczące zanieczyszczenie środowiska21; 

Minister Środowiska nie zapewnił  monitoringu ww. substancji. 

Zgodnie z art. 144 ust. 2-3 prawa wodnego program monitoringu wód morskich jest 
opracowywany na podstawie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. W 
latach 2016-2017 zgodnie z art. 61b ust. 2-3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne program monitoringu wód morskich był  opracowywany na podstawie 
wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Zgodnie z art. 351 ust. 2 pkt 1 
Prawa wodnego, przy opracowywaniu programu monitoringu wód morskich bierze 
się  pod uwagę  m.in. potrzebę  uwzględnienia ustaleń  zawartych we wstępnej ocenie 
stanu środowiska wód morskich. W latach 2016-2017, zgodnie z art. 155c ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, przy opracowywaniu programu 
monitoringu wód morskich brało się  pod uwagę  m.in. potrzebę  dostarczania 
informacji pozwalających na bieżącą  ocenę  stanu środowiska wód morskich oraz na 
określenie działań  pozostających do podjęcia i postępów działań  już  podjętych dla 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich, zgodnie m.in. ze wstępną  
oceną  stanu środowiska wód morskich. Już  we wstępnej ocenie stanu środowiska z 
2014 r. (s. 73-76) podano m.in., że: 

na obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku znajduje się  kilka wraków 
zawierających amunicję  konwencjonalną  oraz miejsca, gdzie zatopiono i 
wyłowiono amunicję  chemiczną; 

20 „Jeśli podaż  substancji zanieczyszczającej przewyższa zdolność  do jej metabolizowania i wydalania, to gromadzi się  ona w 
tkankach organizmu. Jest to bioakumulacja. Nawet jeśli stężenie substancji zanieczyszczającej jest praktycznie niewykrywalne 
w wodzie, może być  ono powiększone setki lub tysiące razy, przechodząc przez łańcuch troficzny. Jest to biomagnifikacja". 
(Daniel T. Teitelbaum, ,Wprowadzenie do toksykologii zawodowej i środowiskowej", Toksykologia, rozdz. 56, s. 1141 ramka). 
21 Załącznik nr 1 do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie 
Komisji Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem aktualizacji zestawu 
właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich (M.P. z 2019 r. poz. 230), pt. AKTUALIZACJA WSTĘPNEJ 
OCENY STANU ŚRODOWISKA WÓD MORSKICH, s. 582 i 584. 
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stopień  korozji tej amunicji jest w dużym stopniu nieznany; 

nadal pojawiają  się  informacje na temat wyławiania przez rybaków pocisków, 
torped oraz innych przedmiotów, które zawierają  niezidentyfikowane substancje. 
Przedmioty te są  najczęściej ponownie zatapiane w morzu, nie zawsze jednak 
dokładnie w miejscu ich wyłowienia; 

niekiedy mogą  być  transportowane w sieciach rybackich podczas połowu na 
znaczne odległości; 

należy sądzić, że wiele takich wypadków nie było w Polsce rejestrowanych przez 
Urzędy Morskie i Marynarkę  Wojenną. 

Zgodnie z art. 351 ust. 13 ustawy Prawo wodne (w latach 2016-2017 — zgodnie z 
art. 155c ust. 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.22) program monitoringu wód 
morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizacji. 

Minister Środowiska nie podjął  działań  w celu zapewnienia, aby monitorowano 
stężenie ww. substancji niebezpiecznych. 

(akta kontroli str. 12-57) 

Minister Środowiska nie zapewnił  również  — za wyjątkiem badania stężeń  
benzo(a)pirenu — uwzględnienia w prowadzonych badaniach substancji szkodliwych 
w organizmach (ryby, mięczaki, fitobentos) bojowych środków trujących, produktów 
ich rozpadu, ropy i produktów ropopochodnych. 

(akta kontroli str. 44, 52-53) 

Minister Środowiska wyjaśnił  m.in., że: 

zgodnie z Decyzją  Komisji (UE) 2017/848 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającą  
kryteria i standardy metodologiczne dotyczące dobrego stanu środowiska wód 
morskich oraz specyfikacje i ujednolicone metody monitorowania i oceny oraz 
uchylającą  decyzję  2010/477/UE, do oceny cechy 9 „Poziom substancji 
zanieczyszczających w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi nie przekracza poziomów ustanowionych w prawodawstwie Unii ani 
innych odpowiednich norm" wykorzystywane są  poziomy dopuszczalne 
substancji określonych w Rozporządzeniu w sprawie norm jakości (WE) Nr 
1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającym najwyższe dopuszczalne 
poziomy niektórych zanieczyszczeń  w środkach spożywczych. Rozporządzenie 
to nie określa norm jakości dla bojowych środków trujących, produktów ich 
rozpadu, ropy i produktów ropopochodnych za wyjątkiem substancji 
benzo(a)piren, 

Indeks Chorób Ryb (FDI - Fish Disease lndex) opracowany dla Bałtyku obejmuje 
ocenę  zewnętrznych objawów chorobowych oraz histopatologię  wątroby i 
makroskopową  ocenę  tego organu u dorsza i storni. Podczas rejsów 
ichtiologicznych, wykonywanych przez Morski Instytut Rybacki-PIB (dalej: MIR-
PIB) na zlecenie GIOŚ, zbierane były informacje na temat zewnętrznych 
objawów chorobowych u ryb: 

a) GIOŚ  podpisał  w 2017 r. umowę  z MIR-PIB na realizację  monitoringu 
ichtiofauny, w ramach której zlecił  przetestowanie wskaźnika stresu dla ryb — 
choroby ryb; 

22 Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm. 
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wykonawca umowy przeprowadził  badania pilotażowe, wynikiem których było 
wydanie rekomendacji w zakresie stosowania wskaźnika do oceny stanu 
środowiska wód morskich; 

w wyniku badań  pilotażowych, wykonawca stwierdził, że najczęściej 
pojawiającymi się  chorobami są  owrzodzenia, limfocystoza i deformacje 
szkieletu; 

podczas spotkania ekspertów z państw basenu Morza Bałtyckiego w lutym 
2018 r. (Instytut bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt i środowiska, 
Ryga, Łotwa), na podstawie zgromadzonej dostępnej wiedzy i dostępnych 
danych w ramach realizacji umowy z Głównym Inspektorem Ochrony 
Środowiska, MIR-PIB przedstawił  raport krajowy dotyczący występowania 
chorób u ryb poławianych w południowym Bałtyku. Eksperci MIR-PIB 
zaprezentowali wyniki badań  dorszy na obecność  zewnętrznych objawów 
chorobowych, które przeprowadzono w latach 2011-2015, w ramach projektu 
CHEMSEA. Próby pobierano w miejscach składowania bojowych środków 
trujących (dalej: BŚT) — Bornholm, Głębia Gdańska, Głębia Gotlandzka oraz 
w rejonach referencyjnych — Zatoka Gdańska i Hano. Nie wykazano 
zależności pomiędzy BŚT a występowaniem tych chorób. Pozyskane dane 
wskazują  jednak na znaczny spadek współczynnika kondycji dorszy (Fultona) 
wiatach 2011-2015, szczególnie w rejonie składowiska BŚT na wschód od 
Bornholmu. Stan zdrowia dorszy poławianych w rejonie Bornholmu poprawia 
się  od roku 2011 (przypuszczalnie dzięki wlewom przez cieśniny duńskie), 
jednakże wzrost koncentracji tlenu w przydennych warstwach wody stwarza 
większe ryzyko ekspozycji dorsza na BŚT i inne zanieczyszczenia chemiczne 
obecne w tym rejonie. Na podstawie raportów przedstawionych przez 
delegatów krajów nadbałtyckich nie wykazano nowych trendów w 
występowaniu zewnętrznych zmian chorobowych u dorszy. Odsetek dorszy z 
owrzodzeniami od kilku lat utrzymuje się  na zbliżonym poziomie. 

(akta kontroli str. 44-46, 52, 56-57) 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza jednak, że w okresie objętym kontrolą  nie 
przeprowadzono żadnych badań  ryb (innych organizmów) żyjących w polskich 
obszarach morskich pod względem ich ekspozycji na związki chemiczne lub 
pierwiaski stanowiące bojowe środki trujące lub produkty ich rozpadu, mimo 
określenia zagrożenia we wstępnej ocenie stanu środowiska i jej aktualizacjach. 

Z powyższego wynika, że Minister Środowiska nierzetelnie pełnił  nadzór nad GIOŚ  
ponieważ  nie podjął  działań  w celu zapewnienia objęcia monitoringiem substancji 
niebezpiecznych pochodzących z BŚT i paliwa z wraków (poza benzo(a)pirenem), 
mimo, że: 

— wstępna ocena stanu środowiska (i jej aktualizacje) wskazuje na zagrożenia z 
tytułu bojowych środków trujących w polskich obszarach morskich oraz z tytułu 
wycieków ropy i substancji ropopochodnych; 

ponadto wskaźnik 8 „Stężenie substancji zanieczyszczających utrzymuje się  na 
poziomie, który nie wywołuje skutków charakterystycznych dla zanieczyszczenia" 
Decyzji Komisji (UE) 2017/848 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającej kryteria i 
standardy metodologiczne dotyczące dobrego stanu środowiska wód morskich 
oraz specyfikacje i ujednolicone metody monitorowania i oceny, zawiera jako 
elementy kryteriów w lit. b) dodatkowe substancje zanieczyszczające, w 
stosownych przypadkach, które nie zostały już  określone w lit. a) lub w pkt 2 lit. 
a), i które mogą  powodować  efekty zanieczyszczenia w regionie lub podregionie. 
Państwa członkowskie sporządzają  wykaz substancji zanieczyszczających w 
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ramach współpracy regionalnej lub podregionalnej; Minister Środowiska nie 
podejmował  działań  w celu wprowadzenia przedmiotowych substancji do wykazu 
substancji zanieczyszczających w ramach współpracy regionalnej lub 
ponadregionalnej. 

niewprowadzenie przez HELCOM wykazu substancji pochodzących z zatopionej 
broni i amunicji chemicznej oraz paliwa ze statków nie wyklucza ich 
wprowadzenia do wykazu przez państwo członkowskie. 

W szczególności Minister Środowiska w latach 2016-2019 (I półrocze) pełniąc 
nadzór nad GIOŚ, w tym latach 2016-2017 także będąc ministrem właściwym do 
spraw gospodarki wodnej, nie zapewnił  pełnej realizacji obowiązku wynikającego z: 

art. 144 ust. 2-3 prawa wodnego, zgodnie z którym program monitoringu wód 
morskich jest opracowywany na podstawie wstępnej oceny stanu środowiska 
wód morskich (w latach 2016-2017 zgodnie z art. 61b ust. 2-3 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. Prawo wodne); 

art. 351 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego, zgodnie z którym przy opracowywaniu 
programu monitoringu wód morskich bierze się  pod uwagę  m.in. potrzebę  
uwzględnienia ustaleń  zawartych we wstępnej ocenie stanu środowiska wód 
morskich (w latach 2016-2017, zgodnie z art. 155c ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. Prawo wodne, przy opracowywaniu programu monitoringu wód 
morskich bierze się  pod uwagę  m.in. potrzebę  dostarczania informacji 
pozwalających na bieżącą  ocenę  stanu środowiska wód morskich oraz na 
określenie działań  pozostających do podjęcia i postępów działań  już  podjętych 
dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich, zgodnie m.in. ze 
wstępną  oceną  stanu środowiska wód morskich); 

art. 351 ust. 13 ustawy Prawo wodne Program monitoringu wód morskich 
podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizacji. W latach 2016-2017 
zgodnie z art. 155c ust. 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne program 
monitoringu wód morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby 
aktualizacji. 

(akta kontroli str.49-57) 

3. Minister Środowiska w sposób nierzetelny przeprowadził  procedurę  uzgodnienia 
zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich 
poprzez niezamieszczenie w zestawie występowania w wodach morskich 
bojowych środków trujących, produktów ich rozpadu, w tym substancji 
siarkoorganicznych i arsenoorganicznych. 

(akta kontroli str. 44-45, 53, 369-370) 

Z wyjaśnień  Ministra Środowiska odnośnie do obowiązującego w okresie objętym 
kontrolą  zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wynika m.in., 
że: 

projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód 
morskich wraz ze wstępną  oceną  stanu środowiska wód morskich ostatecznie 
uzgodniony z ministrem właściwym ds. rybołówstwa, ministrem właściwym ds. 
rolnictwa, oraz ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej, został  przekazany 
14.10.2013 r. do ministra właściwego ds. gospodarki wodnej zgodnie z art. 61i 
ust. 11 pkt 2 oraz art. 611 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, w 
celu dalszego ich procedowania23; 21 listopada 2013 r. Minister Środowiska 

23 Pismo znak DM/5105-04/16/13/MM 
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skierował  projekt wstępnej oceny wraz z zestawem właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich do uzgodnień  wewnątrzresortowych; 

zgodnie z art. 154 ust. 1 Prawa wodnego Główny Inspektor uzgadniał  z 
Ministrem Środowiska Projekt aktualizacji zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich. Minister Środowiska nie wniósł  uwag24; 

w czasie, gdy opracowywano Projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego 
stanu środowiska wód morskich, były dostępne informacje jedynie w zakresie 
inwentaryzacji amunicji chemicznej, zawierającej bojowe środki trujące co 
wykazano we wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich. Brak było 
natomiast danych na temat rodzaju substancji, jakie znajdują  się  w każdym z 
miejsc jej zatopienia. Ponadto, zalecenia z tamtego okresu w odniesieniu do 
bojowych środków trujących mówiły o pozostawieniu tychże bez ingerencji, a 
pobieranie próbek osadów uważano za niebezpieczne; 

w ww. aktualizacji Projektu natomiast nie zostały uwzględnione związki 
siarkoorganiczne ani arsenoorganiczne ponieważ  we wstępnej ocenie stanu 
środowiska wód morskich poza informacjami inwentaryzacyjnymi, brak było 
danych na temat wyżej wymienionych substancji. Poza tym podczas 
opracowywania wstępnej oceny stanu środowiska polskich wód morskich brak 
było również  operacyjnego wskaźnika, który jest niezbędny do przeprowadzenia 
oceny stanu środowiska wód morskich. W trakcie opracowywania aktualizacji 
wstępnej oceny stanu środowiska brak było ustanowionych standardów dla 
bojowych środków trujących, do których można by odnieść  wyniki projektów 
dotyczących zatopionej broni chemicznej i wraków. 

(akta kontroli str. 53) 

Wyjaśnienia nie zasługują  na uwzględnienie ponieważ  bojowe środki trujące (i 
produkty ich rozpadu) zalegajace w Morzu Bałtyckiem stanowią, określone art. 16 
pkt 58 Prawa wodnego (w latach 2016-2017 — art. 9 pkt 131 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne), substancje mogące spowodować  zanieczyszczenie. 

4. Minister Środowiska nierzetelnie sporządził  wykaz substancji prioryteowych, 
niezawierając w wykazie odniesienia do związków chemicznych związanych z 
BŚT i paliwem z wraków. 

(akta kontroli str. 41-42, 50-51) 

Minister Środowiska wyjaśnił, m.in., że: 

nie zna przyczyn braku wskazania w 2010 r. w ww. rozporządzeniu Ministra 
Środowiska wskazanych substancji. Przedmiotowe rozporządzenie zostało 
podpisane przez ówczesnego Ministra Środowiska; 

obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra GMiŻŚ  z dnia 1 marca 2019 r. w 
sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 poz. 528), nad którym 
prace prowadził  resort właściwy ds. gospodarki wodnej; 

powyższe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie substancji priorytetowych z dnia 6 maja 2016 roku (Dz. U. 
z dnia 6 maja 2016 r. poz. 681), którym dokonano transpozycji Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. 

24  Pismo znak: DM/5105-04/10/2018/MK z 6.04.2018 r. Główny Inspektor Ochrony środowiska, zgodnie z art. 154 ust. 5 
Prawa wodnego, przekazał  uzgodniony Projekt aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód 
morskich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej do dalszego procedowania pismem znak: DM/5105-
04/17/2018/MK z 5.07.2018. 
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zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji 
priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej; 

obowiązek wdrożenia ww. dyrektywy przez Państwa członkowskie Unii 
Europejskiej został  ustanowiony na 15 września 2016 r.; 

Rozporządzenia stanowią  transpozycję  odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. 
Pierwsze z wymienionych rozporządzeń  jest transpozycją  do prawa polskiego 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, 
zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 
83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej 
dyrektywę  2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Drugie i trzecie z 
wymienionych rozporządzeń  jest transpozycją  Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej 
dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/VVE w zakresie substancji priorytetowych w 
dziedzinie polityki wodnej. W żadnym z obu wymienionych aktów prawnych Unii 
Europejskiej w wykazie środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych oraz innych niektórych substancji priorytetowych, jako te 
substancje nie są  wymienione związki, należące do grupy iperytu siarkowego: 
iperyt siarkowy, tiodiglikol, 1,4-ditian, 1,4-tioksan, 1,4,5-oksaditiepan, 1,2,5- 
tritiepan; jak również arsenogenicznych: klarki (DA), tlenek 
bis(difenyloarsenawy), kwas difenyloarsynowy, trifenyloarsyna, tlenek 
trifenyloarsyny; 

treść  tworzonych aktów prawnych jest m.in. wynikiem przeprowadzenia oceny 
skutków regulacji. Rozwiązanie identyfikowanych problemów nie zawsze 
skutkować  musi zmianą  prawa; 

mając na względzie, że ostatnie z wymienionych rozporządzeń  leży we 
właściwości Ministra GMiŻŚ, odpowiedzi na pytania szczegółowe w zakresie 
wymienionego rozporządzenia nie leżą  w kompetencji Ministra Środowiska. 

(akta kontroli str. 41-42, 50-51) 

W ocenie NIK nie można uwzględnić  ww. wyjaśnień. W szczególności dlatego, że: 

w punkcie 26 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywę  2000/60/VVE i 
2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej 
wskazano, iż  do oceny ryzyka w kontekście wyboru nowych substancji 
priorytetowych potrzebne są  wysokiej jakości dane z monitorowania oraz dane 
dotyczące skutków ekotoksykologicznych i toksykologicznych. Mimo że jakość  
danych z monitorowania uzyskiwanych od państw członkowskich znacznie się  
poprawiła w ostatnich latach, dane te nie zawsze są  użyteczne pod względem 
jakości i zasięgu w Unii. W danych z monitorowania brakuje w szczególności 
wielu nowych substancji zanieczyszczających, które można określić  jako 
substancje obecnie nieobjęte rutynowymi programami monitorowania na 
poziomie Unii, lecz mogące przedstawiać  znaczne ryzyko wymagające 
uregulowania, w zależności od ich potencjalnych skutków ekotoksykologicznych i 
toksykologicznych oraz ich poziomów w środowisku wodnym; 

w punkcie 34 preambuły RDSM wskazano, iż  w związku z dynamicznym 
charakterem ekosystemów morskich i ich naturalną  zmiennością, a także z uwagi 
na fakt, że presje i oddziaływanie na nie mogą  się  różnić  wraz z ewolucją  
charakteru działalności człowieka oraz zmianami klimatu, określenie dobrego 
stanu środowiska może z czasem wymagać  dostosowania. Zgodnie z tym 
programy środków na rzecz ochrony środowiska morskiego i zarządzania nim 
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powinny być  elastyczne i możliwe do dostosowania do zmian, a także powinny 
uwzględniać  rozwój naukowy i technologiczny. Należy w związku z tym przyjąć  
przepisy pozwalające na regularną  aktualizację  strategii morskich; 

— zarówno rozporządzenia, wydane na podstawie art. 38a ust. 6 prawa wodnego25, 
w myśl którego Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wykaz substancji priorytetowych, o których mowa w art. 38 ust. 4, uwzględniając 
przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji priorytetowych w dziedzinie 
polityki wodnej, a także art. 114 prawa wodnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze 
zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, wykaz substancji priorytetowych, kierując się  przepisami prawa 
Unii Europejskiej dotyczącymi substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 
wodnej, wskazują, że polski ustawodawca dopuszcza możliwość  rozszerzenia 
przedmiotowego katalogu. Minister Środowiska kieruje się  wprawdzie przepisami 
UE, ale nie jest nimi ograniczony. Ponadto państwo członkowskie w związku ze 
stwierdzonymi zagrożeniami dla środowiska jest zobowiązane do podejmowania 
niezwłocznych działań  niezależnie od regulacji unijnych i jeżeli Minister 
Środowiska uzna, że są  inne ważne substancje priorytetowe to nie musi czekać  
na zmianę  Dyrektywy w celu podjęcia działań  i monitorowania występowania 
przedmiotowych substancji w środowisku. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie Ministra Środowiska w zakresie 
prowadzenia analizy zagrożeń  związanych z zatopionymi materiałami 
niebezpiecznymi. 
Minister Środowiska sprawując nadzór nad GIOŚ  nie zapewnił  realizacji przez 
podmiot nadzorowany monitoringu wód morskich polskich obszarów morskich w 
zakresie bojowych środków trujących i produktów ich rozpadu oraz w zakresie paliw 
i produktów ropopochodnych z wraków statków (za wyjątkiem benzo(a)pirenu), 
pomimo, że wstępna ocena stanu środowiska wskazywała na zagrożenia 
wynikające z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego w 
polskich obszarach morskich. W latach 2018-2019 (I półrocze) GIOŚ  pozostawał  w 
ww. zakresie całkowicie poza nadzorem Ministra Środowiska, który błędnie uznał, iż  
merytoryczny nadzór w tym czasie sprawował  Minister GMiŻŚ. 

2. Planowanie i realizacja działań  na okoliczność  sytuacji 
kryzysowych związanych z zatopionymi materiałami 
niebezpiecznymi. 

2.1. Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
GIOŚ  jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra 
właściwego do spraw środowiska, a zgodnie z art. 1 tej ustawy Inspekcja Ochrony 
Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. Zgodnie z Krajowym Planem 
Zarządzania Kryzysowego („KPZK") jednym z zagrożeń  jest skażenie chemiczne na 
morzu, do którego przyczyn należy m.in. uwolnienie bojowych środków trujących z 
zatopionych składowisk broni chemicznej, spowodowane procesem korozji 
pojemników. W polskiej strefie udokumentowano 16 przypadków znalezienia 
amunicji chemicznej (głównie był  to iperyt). Najczęstszymi ofiarami zagrożeń  
spowodowanych amunicją  chemiczną  są  załogi rybackie. Wynika to z braku 

25  Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm. 
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specjalistycznych informacji na ten temat, edukacji ekologicznej i jednoznacznych 
procedur postępowania w przypadku skażenia26. Szacuje się, że uwolnienie 
zaledwie jednej szóstej środków chemicznych ze zbiorników zalegających na dnie 
Bałtyku mogłoby całkowicie zniszczyć  życie w Bałtyku na ok. 100 lat27. W przypadku 
ww. zagrożenia w fazie: 

— zapobiegania (sytuacjom kryzysowym) Minister Środowiska pełni funkcję  
podmiotu współpracującego (z Ministrem właściwym do spraw gospodarki 
morskiej — jako podmiotem wiodącym), którego zadaniem jest sprawowanie 
generalnego nadzoru nad ochroną  środowiska w tym również  morskiego28, 

przygotowania (do przejmowania nad sytuacjami kryzysowymi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań) Minister Środowiska pełni funkcję  podmiotu 
współpracującego (z Ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej — jako 
podmiotem wiodącym), którego zadaniem jest nadzór nad GIOŚ, którego z kolei 
zadaniem jest badanie i ocena jakości środowiska morskiego29. 

Realizacja ww. zadań  w latach 2016-2019 (I półrocze) w ww. dwóch fazach, które 
realizowane są  przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej (zagrożenia) w celu 
zapewnienia gotowości na ich wystąpienie, nie obejmowała bojowych środków 
trujących i wraków z paliwem. 

(akta kontroli str. 5-39) 

2.2. W Krajowym Programie Ochrony Wód Morskich („KPOWM"), stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich30, obowiązującego od 30 
grudnia 2017 r. wskazano następujące zadania m.in. dla Ministra Środowiska: 

„Analiza zagrożeń  dla środowiska morskiego wraku statku Stuttgart wraz z 
analizą  istniejących technologii utylizacji zagrożenia i możliwości ich 
wykorzystania" (s. 129-130 i 134); 

„Zbadanie skali zagrożeń  środowiskowych wynikających z zalegania wraków na 
dnie morskim" (s. 130 i 134); 

„Przygotowanie planu zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych 
powstałych na skutek wypadków morskich" (s. 132 i 134); 

Jak stanowi KPOWM „W ramach prac nad KPOWM rozpatrywano także inne 

działania zmierzające do osiągnięcia celu środowiskowego 08". Należały do nich 
m.in.: 

— „Działania pilotażowe związane z ograniczeniem zagrożeń  dla środowiska 
morskiego wraku statku Stuttgart wraz z testowaniem, a następnie z 
przemysłowym wdrożeniem wybranej technologii utylizacji zagrożenia przez 
usunięcie i utylizacje skażonego gruntu lub wytworzenie mogilnika na dnie Zatoki 

Gdańskiej (po wcześniejszej chemicznej stabilizacji cieczy węglowej w gruncie). 
Konieczność  i zakres działania możliwe będą  do stwierdzenia jedynie po 
zakończeniu działania poprzedzającego, czyli ww. analizy zagrożeń  dla 

26 Część  A KPZK str. 12. 

27 Część  A KPZK str. 13. 

28 Część  A KPZK str. 70. 

29 Część  A KPZK str. 72. 

38 Dz. U. poz. 2469. 
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środowiska morskiego wraku statku Stuttgart wraz z analizą  istniejących 
technologii utylizacji zagrożenia i możliwości ich wykorzystania" (s. 135); 

— „W ramach rekomendacji do wprowadzenia w kolejnym cyklu i rozszerzenia prac 
monitoringowych przez właściwe organy w ramach posiadanych kompetencji, 
wskazuje się  monitoring zidentyfikowanych w polskich obszarach morskich 
miejsc zatopienia amunicji, w tym bojowych środków trujących" (s. 135). 

Ustalono, że: 

26 listopada 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej (dalej: „Minister TBiGM") zwróciło się  do Ministerstwa Środowiska z 
prośbą  o pomoc w sfinansowaniu dwóch ekspertyz: oceniającej zagrożenie, jakie 
dla środowiska stanowi wrak statku Stuttgart zatopionego w Zatoce Gdańskiej 
oraz określającej plan zagospdoarowania odpadów z rozlewów olejowych 
powstałych w wyniku wypadków morskich31; 

26 listopada 2013 r. Ministrowie: Środowiska oraz TBiGM zawarli obowiazujace 
do 31 grudnia 2015 r, porozumienie o współpracy w celu opracowania ww. 
dwóch ekspertyz, którym zobowiązali się  do realizowania działań  m.in. takich jak: 
pozyskanie przez Ministra Środowiska, przy wsparciu Ministra TBiGM, środków 
finansowych na opracowanie ww. ekspertyz oraz współpraca ekspercka między 
Ministrem TBiGM i Ministrem Środowiska w zakresie opiniowania 
przygotowanych opracowań, w celu dokonania ich odbioru; 

27 listopada 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej („NFOŚiG") zawarł  umowy32  o zakwalifikowaniu ww. zadań  do 
dofinansowania; 

12 czerwca 2015 r. Minister Środowiska zlecił33  Instytutowi Morskiemu w 
Gdańsku wykonanie zadań  pn.: 

„Badania oraz analiza zagrożeń  dla środowiska morskiego, jakie stanowi wrak 
statku Stuttgart wraz z analizą  istniejących technologii utylizacji zagrożenia i 
możliwości ich wykorzystania" w dwóch etapach (I — m.in. analiza aktualnego 
stanu badań  skażonego rejonu dna: stworzenie mapy obszaru na podstawie 
dostępnych danych oraz wytycznych do dalszych badań  i opracowanie 
wskazówek do przedstawienia ponownych pomiarów — w terminie do 31 
października 2015 r. i II — m.in. wykonanie poborów prób w obszarze morza 
objętym skażeniem dna i ich analiz oraz wykonanie raportu zawierającego 
pełną  ocenę  rejonu skażenia, wyciągnięcie wniosków i zaproponowanie 
najmniej inwazyjnych metod usunięcia zanieczyszczeń  z dna w rejonie 
zalegania wraku statku Stuttgart — w terminie do 1 sierpnia 2016 r.) za łączną  
kwotę  300.547 zł  brutto; 

>> „Opracowanie Planu zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych 
powstałych na skutek wypadków morskich" w dwóch etapach za łączną  kwotę  
298.000 zł  brutto 

— Instytut Morski w Gdańsku przedstawił: 

31  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazał, że wykonanie powyższych prac możliwe byłoby 
przy wykorzystaniu środków dostępnychw ramach 8 programu priorytetowego „Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej 
Państwa przez Ministra Środowiska". Ze względu na fakt, że wyłącznym dysponentem tego programu jest Minister Środowiska 
wniosek o sfinansowanie powinien być  podpisany przez Ministra Środowiska. 
32 Nr 858/2013/Wn50/NE-0Z/D i 857/2013NVn50/NE-OZ/D. 

33 Umowy nr 1/2015 i 3/2015. 
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przedstawił  raport z realizacji I etapu badania Stuttgarta datowany na 16 
października 2015 r., w którym w części „podsumowanie i wnioski" wskazano 
m.in., że potencjalny obszar występowania paliwa na dnie jest od 10 do 15 
razy większy od dotychczas znanej powierzchni skażeń  oraz od powierzchni 
zakładanej do zbadania w ramach umowy, a powierzchnia skażona paliwem 
prawdopodobnie cały czas się  powiększa, rozkład prądów morskich sprzyja 
rozprzestrzenianiu się  paliwa i zanieczyszczonych osadów w kierunku 
większych głębokości; 11 lipca 2016 r. przekazał34  raport końcowy, w którym 
w części „podsumowanie i wnioski" wskazano ponownie jw. oraz m.in., że w 
oparciu o wyniki badań  i analiz pozyskanych w trakcie projektu uzyskano 
dowód na to, że na przestrzeni 17 lat stan środowiska w rejonie wraku 
pogorszył  się  znacznie; w oparciu o przeprowadzone analizy wskazano, że 
najbardziej odpowiednia metodą  remediacji skażonego dna w rejonie wraku 
Stuttgart jest zasypywanie skażonego wraku i osadu na skażonym terenie; 

raport z realizacji I etapu pracy o zagospodarowaniu odpadów z rozlewów 
olejowych datowany na październik 2015 r. i 8 lipca 2016 r. — raport końcowy 
z pracy pt. „Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych 
powstałych na skutek wypadków morskich"; 

Ministerstwo Środowiska przekazało Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej egzemplarz raportu końcowego — ekspertyzy pt.: 

`)= „Badania oraz analiza zagrożeń  dla środowiska morskiego, jakie stanowi wrak 
statku Stuttgart wraz z analizą  istniejących technlogii utylizacji zagrożenia i 
możliwości ich wykorzystania" wraz z syntezą  z realizacji II etapu zadania — 
19 lipca 2016 r.; 

„Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na 
skutek wypadków morskich" stanowiącej zakończenie etapu II zadania — 
26 lipca 2016 r. 

w okresie objętym kontrolą  (II etap ww. prac zrealizowano w 2016 r.) 
Ministerstwo Srodowiska poniosło koszty w wysokości — odpowiednio — 
209.201 zł  i 176.915 zł, w 100% sfinansowane przez NFOŚiG. 

(akta kontroli str. 58-302) 

W ww. raporcie dot. wraku statku Stuttgart stwierdzono m.in., że: 

„Badania makrozoobentosu, z zastosowaniem w ocenie gatunków 
wskaźnikowych w rejonie wraku Stuttgart rozpoczęto już  w 1999 r. w ramach 
prac zleconych wówczas przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. 
(...) Celem ówczesnych badań  nad wrakiem było wstępne określenie zasięgu i 
wpływu substancji ropopochodnej wydostającej się  z zalegającego na dnie 
wraku. Kolejne badania w rejonie wraku przeprowadzono w 2009 r. Wówczas 
stwierdzono: że „ ... Stan środowiska w rejonie wraku Stuttgart ... odpowiada 
statusowi lokalnej katastrofy ekologicznej." (s. 46); 

„Badania przeprowadzone w kwietniu 2016 r. potwierdzają  stwierdzenie z roku 
2009 mówiące o „lokalnej katastrofie ekologicznej". Tam gdzie zalega mazut 
utworzyła się  strefa azoiczna (strefa pozbawiona życia), która wraz z plamą  
poszerza swój zasięg degradując środowisko naturalne, 

Na 7 stacjach zlokalizowanych poza zasięgiem zaolejenia, określonego na 
podstawie badań  w latach 2012 i 2015, w kwietniu 2016 r. stwierdzono obecność  

34 Przy piśmie nr DN45.16. Protokolarny odbiór pracy nastąpił  21 lipca 2016 r. przez przedstawicieli Ministra środowiska i 
Ministra Gospodarki Morksiej i Żeglugi śródlądowej. 
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Stwierdzone 
nieprawidłowości 

mazutu. Może to wskazywać  na fakt, że zasięg zaolejenia w badanym obszarze 
zmienia się  w sposób dynamiczny i należałoby wprowadzić  monitoring 
rozprzestrzeniania się  plamy w celu dalszego określenia wpływu wraku na 
środowisko". 

Mimo upływu 3 lat od otrzymania ww. końcowego raportu Minister Środowiska nie 
podjął  działań  mających na celu likwidację  ww. katastrofy ekologicznej, w tym nie 
monitorował  rozprzestrzeniania się  przedmiotowego rozlewu olejowego. Zdaniem 
NIK bezczynność  Ministra spowodowała pogorszenie stanu środowiska morskiego 
w okolicach wraku Stuttgart i zwiększa koszty działań  naprawczych, które trzeba 
będzie podjąć, aby zlikwidować  lokalną  katastrofę  ekologiczną. 

(akta kontroli str. 371) 

2.3. W Ministerstwie Środowiska działał, powołany na podstawie zapisów KPOWM 
został  Zespół  roboczy ds. ratowania zwierząt zaolejonych. W okresie objętym 
kontorlą  odbyły się  trzy spotkania ww. Zespołu (30 marca 2017 r., 23 marca 
2018 r. i 6 marca 2019 r.). Przedstawiciel Ministra Środowiska (na ostatnim z 
ww. spotkań) poinformował  m.in. o zakupie odchowalnika dla Pomorskiego 
Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja oraz o swoim udziale w 
zapobieganiu powtarzającym się  zanieczyszczeniom Potoku Służewskiego. 

(akta kontroli str. 416-425) 

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

Nierzetelną  realizację  przez Ministra w latach 2016-2017 nadzoru nad 
Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie realizacji przez GIOŚ  
zadania ochrony środowiska morskiego dotyczących badania i oceny jakości 
środowiska morskiego w odniesieniu do skażenia chemicznego na morzu w 
zakresie uwolnienia bśt, produktów ich rozpadu oraz paliw z wraków (za 
wyjątkiem benzo(a)pirenu); 

Brak w latach 2018-2019 (I półrocze) nadzoru Ministra nad GIOŚ  w zakresie 
zagrożeń  powodowanych przez materiały niebezpieczne wskutek błędnego 
uznania, że nadzór merytoryczny w tym zakresie sprawuje Minister GMiŻŚ. 

Z wyjaśnień  Ministra Środowiska wynika, m.in. że: 

GIOŚ, nadzorowany przez Ministra Środowiska, wypełnił  zobowiązania w 
zakresie badania i oceny jakości środowiska morskiego w latach 2016 i 2017; 

w okresie 2016-2017 nie wystąpił  ani jeden przypadek skażenia bojowymi 
środkami trującymi lub paliwem z wraków, zalegających na dnie morza i w 
związku z tym dla Inspekcji Ochrony Środowiska nie zaistniał  obowiązek 
podejmowania działań  w związku z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym; 

inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska pozostają  w gotowości na wypadek 
wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska35. W przypadku wystąpienia tego rodzaju 
zdarzeń  podejmują  szereg czynności, w tym mających na celu ustalenie stopnia 
zanieczyszczenia środowiska. Przy wykonywaniu tych czynności współpracują  
oni z innymi organami, w tym właściwymi do zwalczania poważnych awarii, 
sprawując nadzór nad usuwaniem jej skutków. 

dla przywołanych przypadków zagrożeń  w fazie zapobiegania, zgodnie z KPZK 
(str. 70) podmiotem wiodącym był  i pozostaje minister właściwy ds. gospodarki 

35 Dz. U. z 2018 r., poz. 799. 
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morskiej. Podkreślić  warto znaczenie dla jakichkolwiek dalszych działań  
konieczności identyfikacji problemu między innymi poprzez współpracę  Ministra 
GMiŻŚ  z Marynarką  Wojenną  i Strażą  Graniczną  w zakresie rozpoznawania i 
likwidacji zagrożeń  z tytułu zatopionych bojowych środków chemicznych; zadania 
w zakresie zwalczania zanieczyszczeń  na morzu (rozdział  4 ustawy z dnia 16 
marca 1995 r. zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki36 ) należą  do 
kompetencji właściwych terytorialnie organów Urzędów Morskich nadzorowanych 
przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, któremu przypisano wiodącą  
rolę  dla ww. zadania (KPZK str. 72); 

w latach 2018-2019 (I półrocze) nadzór merytoryczny nad GIOŚ  w związku z 
przejęciem działu administracji rządowej „gospodarka wodna" przez Ministra 
GMiŻŚ  — od 9 stycznia 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej37  - sprawował  Minsiter GMiŻŚ; w związku z powyższym w styczniu 
2018 r. zasoby kadrowe i dokumentacja dotychczasowego nadzoru 
sprawowanego przez Departament Zasobów Wodnych Ministra Środowiska 
weszły w struktury MGMiŻŚ. 

(akta kontroli str. 40-41, 49-50) 

Wyjaśnienia nie zasługują  na uwzględnienie. NIK stwierdza, że: 

zgodnie z art. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcja Ochrony 
Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska; 

zgodnie z Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego, jednym z zagrożeń  jest 
skażenie chemiczne na morzu, do którego przyczyn należy m.in. uwolnienie 
bojowych środków trujących z zatopionych składowisk broni chemicznej, 
spowodowane procesem korozji pojemników; 

wstępna ocena stanu środowiska (i jej aktualizacje) wskazuje na zagrożenia z 
tytułu bojowych środków trujących w polskich obszarach morskich oraz z tytułu 
wycieków ropy i substancji ropopochodnych. 

w ww. dwóch fazach KPZK planuje się  działania zapobiegawcze, a nie wskutek 
wystąpienia zagrożenia — dlatego rozpoznane miejsca zagrożeń  wynikających z 
zatopień  bojowych środków trujących i wraków statków z paliwem powinny być  
objęte badaniami i oceną  stanu środkowiska morskiego. 

mimo przeniesienia działu administracji gospodarka wodna do ww. Ministerstwa, 
ww. zadania określone KPZK (badanie i ocena jakości środkowiska morskiego) 
pozostały w kompetencji GIOŚ, nad którym nadzór powinien sprawować  Minister 
Środowiska (Minister GMiŻŚ  nie określa budżetu GIOŚ, a brak formalnego 
nadzoru nad daną  instytucją  stanowi negatywną  przesłankę  w zakresie podstaw 
prawnych dla prowadzenia nad nią  nadzoru merytorycznego). 

(akta kontroli str. 7, 12-41, 49-50) 

3. Minister Środowiska nie podjął  działań  w związku z wynikami raportu Instytutu 
Morskiego w Gdańsku stwierdzającego występowanie zagrożeń, w tym lokalnej 
katastrofy ekologicznej powodowanej przez wrak statku Stuttgart w Zatoce 
Puckiej. 

(akta kontroli str. 371) 

36 Dz. U. 22017 r. poz. 200, z późn. zm. 

37 Dz. U. poz. 100. 
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W wyznaczonych terminach nie uzyskano wyjaśnień  Ministra Środowiska 
dotyczących stwierdzonej nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.46-57, 374) 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Ministra Środowiska w 
zakresie planowania i realizacji zadań  z zakresu zarządzania kryzysowego 
w odniesieniu do zatopionych materiałów niebezpiecznych. 

Minister, w ramach nadzoru nad GIOŚ, nie zapewnił, aby zbadano poziom 
zanieczyszczenia środowiska morskiego w miejscach zalegania BŚT oraz 
lokalizacjach wraków. Pomimo wydatkowania 386 tys. zł  na realizację  projektu 
badawczego dotyczącego określenia poziomu skażenia wokół  wraku statku 
Stuttgart, Minister nie wykorzystał  ustaleń  raporu badawczego i nie podjął  działań  w 
celu przeciwdziałaniu powstałemu skażeniu. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

Objęcie monitoringiem substancji niebezpiecznych pochodzących z BŚT, w tym 
w szczególności związków siarkoorganicznych i arsenoorganicznych; 

Objęcie monitoringiem substancji niebezpiecznych pochodzących z paliwa 
z wraków, w tym w szczególności w obszarze zalegania wraku statku Stuttgart; 

Uwzględnienie wskaźników dotyczących bojowych środków trujących oraz 
produktów ich rozpadu, w tym substancji siarkoorganicznych 
i arsenoorganicznych, w zestawie właściwości typowych dla dobrego stanu 
środowiska wód morskich; 

Podjęcie działań  w celu umieszczenia w wykazie substancji priorytetowych 
substancji niebezpiecznych pochodzących z BŚT, w tym w szczególności 
związków siarkoorganicznych i arsenoorganicznych. 

Uwagi 1. Najwyższa Iza Kontroli nie sformułowała uwag. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń  

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń  do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się  
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o 
NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią  
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować  Najwyższą  Izbę  Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań . 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń  do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się  od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń  w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, •U lipca 2019 r. 

Prezes 

Najwyższej Izby Kontroli 

Krzysztof Kwiatkowski 
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