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I. Dane identyfikacyjne 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  

00-497 Warszawa 

Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  

od 16 listopada 2015 r.  

1. Opracowanie kompleksowej koncepcji zapewniania wody na potrzeby rolnictwa. 

2. Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie niedoborom wody  

w rolnictwie. 

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. z uwzględnieniem dowodów 

sporządzonych przed tym okresem, mających istotny wpływ na działalność objętą 

kontrolą, a także zdarzeń występujących do zakończenia czynności kontrolnych. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Dariusz Marszałek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

przeprowadzenia kontroli nr KRR/21/2020 z 26 maja 2020 r. 

Monika Bagińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

przeprowadzenia kontroli nr KRR/20/2020 z 26 maja 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w procesie 
planowania w gospodarowaniu wodami w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, 
miały charakter ogólny i nie były ukierunkowane na określony dział gospodarki,  
w tym na rolnictwo. Minister brał udział w pracach nad projektem Planu 
przeciwdziałania skutkom suszy, opracował projekt Założeń do Programu 
przeciwdziałania niedoborom wody na lata 2021–2027 oraz zatwierdzał roczne 
plany Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie obejmujące inwestycje  
i zadania realizowane w gospodarce wodnej. 

Z rocznym opóźnieniem zostało wydane rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji 

wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia 

melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ3. Brak rozporządzenia 

w przedmiotowym zakresie skutkował utrudnieniem prowadzenia ewidencji 

melioracji wodnych oraz wydawaniem decyzji administracyjnych związanych 

z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3  Dz. U. poz. 1165. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 

cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Opracowanie kompleksowej koncepcji zapewniania wody na 

potrzeby rolnictwa  

1.1. Zgodnie z art. 354 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne5  

(dalej: ustawa Prawo wodne) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 

kształtuje kierunki polityki wodnej państwa, uwzględniając kierunki rozwoju żeglugi 

śródlądowej.  

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo wodne zarządzanie zasobami wodnymi służy 

zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie wód i środowiska 

związanego z tymi zasobami, w szczególności w zakresie: ochrony przed powodzią 

i suszą (ust. 2), ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami oraz 

niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją (ust. 3), zapewnienia wody na potrzeby 

rolnictwa oraz przemysłu (ust. 5). 

Zadania dotyczące spraw związanych z przeciwdziałaniem niedoborowi wody 

i skutkom suszy (ograniczeniem skutków powodzi i suszy), zgodnie z Regulaminem 

organizacyjnym Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (dalej: 

MGMiŻŚ)6 realizowane były w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi 

Śródlądowej MGMiŻŚ (dalej DGWiŻŚ). 

Zadania dotyczące problematyki przeciwdziałania niedoborowi wody w rolnictwie nie 

zostały wskazane wprost w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych oraz 

w opisach stanowisk pracy. W Regulaminie organizacyjnym MGMiŻŚ, wewnętrznym 

regulaminie organizacyjnym DGWiŻŚ oraz opisach stanowisk pracy określone 

zostały kompleksowe zadania w zakresie obsługi spraw związanych 

z ograniczeniem skutków powodzi i suszy. W opisie stanowiska ds. Przeciwdziałania 

Suszy, wyodrębnionego w ramach Wydziału Polityki Wodnej DGWiŻŚ, określono 

zadania dotyczące koordynacji prac związanych z opracowaniem oraz wdrożeniem 

Planu przeciwdziałania skutkom suszy (dalej: PPSS). 

 (akta kontroli str. 867-1408, 4327-4332)    

                                                      
4  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. z 2020 r. poz. 310, ze zm. 
6  W okresie objętym kontrolą w MGMiŻŚ obowiązywał Regulamin organizacyjny wprowadzony: zarządzeniem 

nr 23 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ 

poz. 23  uchylone 24 marca 2018 r.), zarządzeniem nr 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 8, ze zm.  uchylone 1 lutego 2019 r.), 
zarządzeniem nr 24 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2018 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 24), zarządzeniem nr 27 Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia 
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 27) 
oraz zarządzeniem nr 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2019 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
(Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 4). 
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Dyrektor DGWiŻŚ wyjaśniła, że: „(…) katalog zadań działu obsługującego ministra 

właściwego ds. gospodarki wodnej jest otwarty, a dział ten współpracuje z innym 

działami administracji rządowej, w tym również z działem rozwój wsi, w celu 

realizacji zadań wynikających z ustawy o działach administracji rządowej i przepisów 

szczegółowych. Przepisy szczegółowe, takie jak ustawa − Prawo wodne, określają 

obowiązki i zadania organów, funkcjonujących w poszczególnych działach 

administracji rządowej. Zagadnienia związane z niedoborem wody nie są 

ograniczone sektorowo i geograficznie. Problematyka dotycząca niedoboru wody 

w rolnictwie, jak i w innych dziedzinach gospodarki, np. energetyce czy przemyśle, 

obliguje do zajmowania się tym zagadnieniem holistycznie.  

Z analizy szczegółowego zakresu zadań DGWiŻŚ, określonych w § 9 regulaminu 

wewnętrznego jednoznacznie wynika, że jednym z zadań tego Departamentu jest 

przeciwdziałanie szeroko rozumianemu zjawisku suszy (…)”. 

(akta kontroli str. 3585-3593) 

Minister GMiŻŚ w celu przeciwdziałania niedoborom wody brał udział w pracach nad: 

 projektem PPSS, przygotowywanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie (dalej: PGW WP)7, obejmującym działania ograniczające 

negatywny wpływ skutków suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę 

oraz  

 projektem Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 

2021–2027 z perspektywą do roku 2030, przyjętych uchwałą nr 92 Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r.8 (dalej: PPNW), obejmującym działania 

mające na celu zwiększenie retencji wody i umożliwienie zatrzymania jej przez 

długi czas w środowisku 

Programy te uwzględniały cele i kierunki działania określone w dokumentach 

strategicznych takich jak:  

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)9, którego celem 

było zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne funkcjonowanie 

gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu, poprzez 

wdrożenie rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych, informacyjnych oraz 

naukowych; 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030)10 (dalej: SOR) – w ramach obszaru oddziaływania na środowisko 

opracowano projekt strategiczny pn.: „Woda dla rolnictwa”, którego celem jest 

poprawa stabilności i ciągłości produkcji rolniczej w warunkach okresowych 

niedoborów i nadmiarów wody, w tym przede wszystkim wsparcie gospodarstw 

rodzinnych w budowie, odbudowie i prawidłowym wykorzystaniu urządzeń 

melioracyjnych dla poprawienia warunków produkcji, powiększenia retencji 

wodnej oraz osiągnięcia efektów środowiskowych,  

                                                      
7  Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo wodne projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy przygotowują 

Wody Polskie w uzgodnieniu m.in. z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa i ministrem właściwym do 
spraw żeglugi śródlądowej. W dniu 24.06.2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne organizowane 
w ramach prognozy oddziaływania na środowisko projektu PPSS. Sprawozdanie z przebiegu i wyników 
konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PPSS jest obecnie 
w przygotowaniu przez wykonawcę projektu PPSS, który realizuje to zadanie na zlecenie PGW WP.  

8  M.P. poz. 941. 
9  Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 r. z perspektywą 

do 2030 r. został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2013 r. 
10  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) została przyjęta 

Uchwałą Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260). 
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 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 203011, 

w zakresie działań horyzontalnych, takich jak m.in. programy racjonalnego 

korzystania z zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa i rybactwa, zachowanie 

właściwych stosunków wodnych oraz zwiększanie retencji wodnej, w tym 

glebowej, upowszechnianie wiedzy na temat metod ochrony środowiska 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich i rybackich, np. przez doskonalenie 

i rozwijanie systemu doradztwa i promocję dobrych praktyk rolniczych oraz 

opracowanie i wdrożenie kompleksowych działań w zakresie zapobiegania 

skutkom utrzymywania się długotrwałych wysokich temperatur lub małej ilości 

opadów i w ich następstwie susz rolniczych, 

 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska 

i gospodarki wodnej12 (PEP 2030), której celem jest rozwój potencjału 

środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców. 

(akta kontroli str. 1409-1567) 

1.2. Określona w Polityce Ekologicznej Państwa 2030 r. wartość wskaźnika 

„Pojemność obiektów małej retencji”13, już na koniec 2018 r. przekroczyła o 1857,5 

dam3 (0,22%) docelową wartość 844 836 dam3 i wyniosła 846 693,5 dam3. 

W sprawie działań podejmowanych w związku z osiągnięciem ww. docelowej 

wartości wskaźnika pojemności obiektów małej retencji Dyrektor DGWiŻŚ wyjaśniła, 

że: „(…) Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na podstawie 

informacji o osiągnięciu wskaźnika pojemności obiektów małej retencji, nie odstąpiło 

od kontynuacji prac mających na celu przyjęcie PPSS w formie rozporządzenia. 

Prace są kontynuowane. Realizacja inwestycji i prac utrzymaniowych także odbywa 

się w trybie ciągłym. (…) Istnieje ryzyko przeszacowania (i/lub niedoszacowania) 

wskaźnika, gdyż nie wszystkie gminy wywiązują się z obowiązku sprawozdawczego 

i nie przekazują danych właściwym RZGW. Drugą przyczyną jest niezaktualizowana 

ewidencja obiektów małej retencji wodnej – część obiektów zmieniła 

administratorów. (…) w związku ze zmianą struktury organizacyjnej w 2018 r. 

w zakresie gospodarki wodnej (…)”.Informacje o stanie zasobów wodnych, w tym 

zasobów wód podziemnych oraz sytuacji hydrologicznej w Polsce Minister GMiŻŚ 

otrzymywał m.in. od Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego 

Instytutu Badawczego (PSH) oraz od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowego Instytutu Badawczego (PSHM)14. Z zachowaniem terminu 

określonego w art. 353 ust. 2 ustawy Prawo wodne Minister GMiŻŚ przedłożył 

Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 sierpnia 2018 r. Informację 

o gospodarowaniu wodami.   

                                                      
11  Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 została przyjęta uchwałą Nr 123 Rady 

Ministrów z dnia 15 października 2019 r. (M.P. poz. 1150). 
12  Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej została 

przyjęta uchwałą nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. (M. P. poz. 794). 
13  Wskaźnik dla celu „Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie 

ryzykiem klęsk żywiołowych”. 
14  Minister GMiŻŚ w trybie określonym w art. 387 ust. 2 ustawy Prawo wodne w związku z § 2 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, 
prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej 
i państwowej służby hydrologicznej (Dz. U. poz. 1215) otrzymywał od PSH informacje hydrogeologiczne 
oraz od PSHM informacje hydrologiczno-meteorologiczne m.in. w formie komunikatów, prognoz oraz 
biuletynów. 
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Ponadto przedstawiciele Ministra GMiŻŚ uczestniczyło w pracach nad dokumentami 

planistycznymi, w których uwzględniano dostępne i aktualne ekspertyzy z zakresu 

wpływu klimatu na zasoby wodne i gospodarkę wodną. Były to m.in. projekty: 

KLIMAT „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę społeczeństwo” 

zrealizowany przez IMGW-PIB, KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie strategicznego 

planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu” 

zrealizowany przez Instytut Ochrony Środowiska oraz CHASE-PL „Wpływ zmian 

klimatu na wybrane sektory w Polsce”15. 

(akta kontroli str. 1660, 3303, 3308, 3359-3375,  

3506, 3512-3514, 3586, 3589-3590) 

1.3. Zgodnie z art. 185 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne minister właściwy do spraw 

gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych 

w przygotowywaniu oraz aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy podaje 

do publicznej wiadomości projekt PPSS, na zasadach i w trybie określonym  

w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko16 (dalej: ustawa o uośo), w celu zgłoszenia 

uwag co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy ten projekt. 

Minister GMiŻŚ 14 sierpnia 2019 r. podał do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MGMiŻŚ, informację o rozpoczęciu 

w terminie od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. konsultacji społecznych projektu 

PPSS, w tym informację o miejscu udostępnienia projektu tego dokumentu17. 

Dyrektor DGWiŻŚ poinformowała, że podanie informacji do publicznej wiadomości 

w trybie art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy o uośo stanowiło również zamieszczenie 

w siedzibie MGMiŻŚ plakatu informującego o rozpoczęciu konsultacji społecznych 

projektu PPSS. 

Ponadto przedstawiciele Ministra GMiŻŚ uczestniczyli w pracach grupy roboczej  

ds. planów przeciwdziałania skutkom suszy18. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu PPSS19 łącznie wpłynęło  

850 uwag i wniosków, w tym siedem zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. 

Zgłoszone uwagi dotyczyły m.in. propozycji ujęcia w projekcie zadań  

inwestycyjnych (360), uwzględnienia zaproponowanych działań (62), załącznika 1 (32), 

zmian legislacyjnych (27), mechanizmów finansowania, zagadnień dotyczących 

melioracji i retencji (58). 

(akta kontroli str. 2566-3406, 3174-3175, 3178-3180)    

                                                      
15  Projekt został zrealizowany przez grupę naukowców w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca 

Badawcza, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
16  Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm. 
17  Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu PPSS zostało zamieszczone w dniu 14 sierpnia 

2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MGMiŻŚ pod adresem https://gospodarkamorska.bip.gov.pl. 
W załączniku do ogłoszenia zamieszczono elektroniczną wersję projektu PPSS. Ponadto w ogłoszeniu 
podano, że projekt PPSS zostanie opublikowany na stronie www.stopsuszy.pl, a w wersji papierowej będzie 
dostępny w siedzibie MGMiŻŚ. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt PPSS z 12 sierpnia 2019 r. 

18  Strukturę organizacyjną grupy roboczej określił Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w dokumencie pn.: Struktura i organizacja grup roboczych do spraw opracowania dokumentów 
planistycznych w latach 2016-2021. Zadania grupy roboczej zostały określone w dokumencie pn.: Mandat 
grupy roboczej ds. planów przeciwdziałania skutkom suszy. 

19  Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych zostało zaakceptowane przez Podsekretarza 
Stanu w MGMiŻŚ i zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MGMiŻŚ 
https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/articles/view/340872/wyniki-konsultacji-spolecznych-projektu-planu-
przeciwdzialania-skutkom-suszy-ppss.html/year:2020/month:07/day:01. 

http://www.stopsuszy.pl/
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Uwagi zgłoszone przez Ministra GMiŻŚ do projektu PPSS dotyczyły uzupełnienia 

dokumentu m.in. o: 

 analizę ilościową obecnej oraz potencjalnej retencji, wskazania jezior, które 

można podpiętrzyć oraz określenia ilości wody, którą w ten sposób można 

zretencjonować,  

 analizę stosowanych zamkniętych obiegów wody w przemyśle,  

 szczegółowych opisów działań edukacyjnych,  

 analizę wojewódzkich programów małej retencji oraz działalności Lasów 

Państwowych oraz analizę wpływu zmian klimatu na zjawisko suszy,  

 propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych o inne inwestycje, poza 

wskazanymi do realizacji przez PGW WP, 

 propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych 

oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji.  

Uwagi w zakresie zgodnym z założeniami PPSS zostały uwzględnione 

w opracowanej po konsultacjach społecznych wersji projektu PPSS z maja 2020 r.  

W ww. projekcie PPSS wyodrębniono w załączniku 1b20 54 inwestycje (334 zadania 

szczegółowe) zawarte w Założeniach do Programu kształtowania zasobów wodnych 

(dalej: PKZW) przygotowanych przez PGW WP. Inwestycje te ukierunkowane były 

na minimalizację skutków suszy oraz poprawę bilansu wodnego na terenach 

wykorzystywanych pod uprawy rolne.  

W Załączniku 1c do projektu PPSS uwzględniono 233 zadania  inwestycyjne 

zgłoszone w ramach konsultacji społecznych przez podmioty zewnętrzne, spoza 

PGW WP.  

W Załączniku 2 do projektu PPSS określono katalog działań służących 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, w tym m.in.: 

 budowę ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych, 

zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych poprzez spowolnienie 

lub zatrzymanie na obszarach użytkowanych rolniczo spływu wód 

powierzchniowych z małych zlewni przez dobrane zabiegi agrotechniczne, 

tworzenie zadrzewień śródpolnych poprawiających retencyjność wodną gleb oraz 

zachowanie, tworzenie lub odtworzenie śródpolnych oczek wodnych i mokradeł, 

a także przez utrzymywanie lub odtwarzanie zadarnionych skarp oraz pasów 

ochronnych o charakterze zakrzewień lub zadrzewień śródpolnych, zwiększaniu 

mikroretencji, polegającej m. in. na budowie oczek wodnych, małych stawów, 

których zadaniem będzie odbiór i magazynowanie wody z dachów budynków 

oraz utwardzonych nawierzchni w obrębie gospodarstw rolnych,  

 wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw 

polowych,  

 budowę nowych urządzeń melioracji wodnych nawadniająco-odwadniających 

lub przebudowę istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających 

na nawadniająco-odwadniające, 

 opracowanie projektu zintegrowanego systemu monitoringu suszy wraz 

z określeniem założeń administracyjnych i prawnych dla jego funkcjonowania, 

 uwzględnienie w programach operacyjnych mechanizmów dofinasowania 

działań związanych z przeciwdziałaniem, ograniczaniem i łagodzeniem skutków 

suszy.     

                                                      
20  Załącznik 2. Tabela zadań w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych w celu zwiększenia m.in. 

retencji i wspierające przeciwdziałanie skutkom suszy – zadania inwestycyjne związane ze zwiększeniem 
retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu PPSS. 
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W maju 2020 r. Minister GMiŻŚ ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych 

prognozy oddziaływania na środowisko projektu PPSS (w okresie 25 maja 2020 r. – 

24 czerwca 2020 r.). 

Zgodnie z delegacją ustawową określoną w art. 185 ust. 6 ustawy Prawo wodne 

Minister MGMiŻŚ przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziałania skutkom suszy, 

w drodze rozporządzenia. 

Dyrektor BBF w zastępstwie Dyrektora Generalnego w MGMiŻŚ poinformowała, że 

przygotowanie projektu rozporządzenia na podstawie delegacji ustawowej w trybie 

art. 185 ust. 6 ustawy Prawo wodne w sprawie przyjęcia planu przeciwdziałania 

skutkom suszy jest planowane w czwartym kwartale 2020 r. 

Dyrektor Generalny MGMiŻŚ wskazała, że opracowanie PPSS, stanowiącego plan 

dedykowany przeciwdziałaniu skutkom suszy, stanowi wypełnienie delegacji 

określonej w przepisie art. 13 ust. 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej21 (dalej: dyrektywa wodna). 

 (akta kontroli str. 1569, 1573-1574, 1661-1664, 2566-2680) 

1.4. W Ministerstwie GMiŻŚ opracowano22, przy udziale PGW WP, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), projekt PPNW, którego jednym 

z trzech priorytetów jest stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania 

zasobów wodnych, w tym także w zakresie rolnictwa.  

W PPNW uwzględniono zagadnienia związane z rolnictwem poprzez wskazanie 

działań polegających na: 

 realizacji i odtwarzaniu obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach 

rolniczych, 

 promowaniu i wdrażaniu zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję 

glebową, 

 realizacji i odtwarzaniu stawów hodowlanych, 

 realizacji nowych oraz przebudowie istniejących systemów melioracyjnych 

w celu zapewnienia funkcji nawadniająco-odwadniających, 

 tworzeniu i odtwarzanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i przywodnych. 

(akta kontroli str. 390-392, 3407-3408, 3411-3413, 3424-3426,  

3611-3752, 3823-4175) 

Dyrektor Generalny MGMiŻŚ wyjaśniła, że „(…) Obecnie w MGMiŻŚ trwają 

końcowe prace mające na celu rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia 

publicznego na realizację zadania „Opracowanie Programu przeciwdziałania 

niedoborowi wody (…)”. 

(akta kontroli str. 3412)    

                                                      
21  Dz. Urz. UE L Nr 327 z 22.12.2000 r. str. 1. 
22  Zarządzeniem Nr 38 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. 

został powołany Zespół doradczy do spraw opracowania Programu Rozwoju Retencji. W pracach Zespołu 
uczestniczyli pracownicy MGMiŻŚ i PGW WP oraz przedstawicieli państwowej służby hydrologiczno – 
meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. 
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1.5. Zastępca Prezesa PGW WP pismem z 22 kwietnia 2020 r.23 poinformował 

Ministra GMiŻŚ o opracowaniu przez PGW WP Założeń do Programu kształtowania 

zasobów wodnych. Wcześniej Minister GMiŻŚ został poinformowany pismem z dnia 

19 lutego 2020 r.24 o wstępnych założeniach oraz o wytycznych dotyczących 

podejmowanych działań w zakresie zwiększenia retencji korytowej skierowanych do 

11 dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz do 50 dyrektorów 

zarządów zlewni. 

W ramach PKZW zaplanowano na lata 2020-2022 budowę, odbudowę lub remont 

644 urządzeń wodnych (jazów, zastawek, mnichów itp.) w zakresie 148 zadań, 

z tego 93 zadań utrzymaniowych i 55 zadań inwestycyjnych. Koszt realizacji ww. 

zadań został oszacowany na łączną kwotę 157 mln zł, w tym zaplanowanych do 

realizacji w 2020 r. - 60 mln zł. Według założeń PKZW, objętość zretencjonowanych 

wód wzrośnie o 32,4 mln m3. Zadania określone w PKZW, według założeń, będą 

realizowane ze środków własnych PGW WP.  

 (akta kontroli str. 3408-3409, 3414-3417, 3429-3432, 3440-3504, 3791-3797) 

W ramach prac nad przygotowaniem PKZW przedstawiciele MGMiŻŚ  

(do 30 czerwca 2020 r.) brali udział w dwóch spotkaniach, które odbyły się 5 lutego 

oraz 11 marca 2020 r. z udziałem przedstawicieli PGW WP oraz MRiRW.  

 (dowód: akta kontroli str. 23-24, 68-74, 87-103, 218-219, 227) 

1.6. Cele określone w PPNW oraz projekcie PPSS osiągane były w wyniku realizacji  

zadań ujętych w: 

1. Programach planowanych inwestycji w gospodarce wodnej sporządzanych 

(dalej: PPI)25 przez PGW WP, w trybie art. 240 ust. 9 pkt 2 ustawy Prawo 

wodne oraz uzgadnianych w trybie przepisu art. 240 ust. 11 ww. ustawy 

z ministrem właściwym ds. żeglugi śródlądowej, właściwym do spraw żeglugi 

śródlądowej. W PPI wykazywane były inwestycje będące w trakcie lub 

zaplanowane do realizacji, w gospodarce wodnej. Celem realizacji inwestycji 

określonych w PPI jest ograniczenie skutków suszy, a także ochrona 

przeciwpowodziowa. Zadania ujęte w PPI były na ogół działaniami wieloletnimi. 

Zgodnie z art. 356 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne Minister GMiŻŚ w ramach 

nadzoru nad PGW WP zatwierdził PPI na 2018, 2019 i 2020 r.    

2. Programach realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego 

mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną (PU) sporządzanych 

w trybie art. 240 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo wodne przez PGW WP. Zgodnie 

z art. 356 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy Minister GMiŻŚ w ramach nadzoru nad  

PGW WP zatwierdził PU na 2018, 2019 i 2020 r. 

(akta kontroli str. 4324-4575) 

Zgodnie z zatwierdzonym przez Podsekretarza Stanu w MGMiŻŚ sprawozdaniem 

z działalności PGW WP za 2019 r. na inwestycje w ramach PPI poniesiono wydatki 

w kwocie 1 150 mln zł, w tym 55,8 mln zł stanowiły środki budżetu państwa 

a 43,5  mln zł środki własne. W ramach PU na zadania związane z utrzymaniem 

                                                      
23  znak: KPU.530.4.2020. 
24  znak: KPP.640.8.2020.IM. 
25  Realizowane inwestycje ujęte w PPI finansowane były z m.in. z budżetu państwa, Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, regionalnych programów operacyjnych oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 183,2 mln zł, a w 2019 r. 275,7 mln zł. 

W zatwierdzonym przez Ministra GMiŻŚ sprawozdaniu za 2018 r. nie wykazano 

wydatków poniesionych na inwestycje w ramach PPI. 

 (dowód: akta kontroli str. 24, 219-220, 296-315, 393-395,  

570, 741-810, 3040-3157)  

1.7. W ramach działań polegających na zmianach legislacyjnych umożliwiających 

realizację zadań związanych z gospodarowaniem rolniczymi zasobami wodnymi, 

Minister GMiŻŚ opracował projekt PPNW, przyjęty Uchwałą nr 92 Rady Ministrów 

w dniu 10 września 2019 r. 

Minister GMiŻŚ brał udział w pracach nad projektem rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) dotyczącym minimalnych wymogów dotyczących 

ponownego wykorzystania wody26, który został przekazany Polsce 28 maja 2018 r. 

oraz po jego przyjęciu nad wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów 

dotyczących ponownego wykorzystania wody27 (dalej: rozporządzenie PEiR 

w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody). 

(akta kontroli str. 1415, 1441-1442, 1444-1445, 1566-1567, 3409,  

3421-3423, 3437-3439) 

W sprawie planowanych rozwiązań w prawie krajowym w związku z ww. 

rozporządzeniem, Dyrektor DGWiŻŚ poinformowała: „(…) Ze względu na 

konieczność ustanowienia odpowiednich procedur i instytucji odpowiedzialnych za 

wdrożenie niniejszego rozporządzenia przez administrację kraju członkowskiego 

oraz umożliwienie podmiotom gospodarczym przygotowanie się do stosowania 

nowych przepisów, przewidziano 3-letni okres vacatio legis od momentu wejścia  

w życie rozporządzenia, a więc konieczność stosowania jego przepisów przez 

poszczególne kraje członkowskie to 2023 rok. MGMiŻŚ w styczniu br. zainicjowało 

dyskusję i podjęło współpracę na forum krajowym między instytucjami oraz 

podmiotami zaangażowanymi w proces w celu wypracowania najlepszego podejścia 

do wdrożenia ww. rozporządzenia. Aktualnie rozważana jest możliwość wsparcia 

uruchomienia projektów pilotażowych w zakresie ponownego wykorzystania wody 

w Polsce. (…)” 

(akta kontroli str. 1450-1473, 3511-3512, 3586-3587, 3591-3593) 

Na podstawie propozycji przesłanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: 

Minister RiRW), Minister GMiŻŚ wprowadził do projektu nowelizacji ustawy Prawo 

wodne m.in. następujące zmiany: 

 doprecyzowano regulację w zakresie zwykłego korzystania z wód, o którym 

mowa w art. 33 ust. 3 i ust. 4 ustawy polegającą na jednoznacznym wskazaniu, 

iż szczególnego korzystania z wód nie stanowi korzystanie z wód na potrzeby 

nawadniania gruntów lub upraw (art. 34 pkt 12 ustawy) oraz działalności 

rolniczej (art. 34 pkt 13 ustawy), 

 wprowadzono zmiany w art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy dotyczące zwiększenia 

powierzchni i głębokości stawów, które może być wykonane wyłącznie na 

podstawie zgłoszenia wodnoprawnego.     

                                                      
26  Możliwość ponownego wykorzystania wody została określona i poparta przepisami dyrektywy wodnej oraz 

Dyrektywy Rady 91/271/EW z dnia 21 maja 19991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych  
(Dz. Urz. UE L Nr 135 z dnia 30.05.2020 r., str. 40), przy czym w dokumentach tych nie określono warunków 
tego wykorzystania. 

27  Dz. Urz. UE L Nr 177 z dnia 5.06.2020 r., str. 32. 
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W MGMiŻŚ w 2020 r. we współpracy z PGW WP prowadzono prace nad projektem 
ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy 
(tzw. „specustawa suszowa”). Projekt zawierał przepisy upraszczające proces 
przygotowania i prowadzenia inwestycji mających na celu zwiększenie poziomu 
retencji w Polsce. Do projektu dodatkowe propozycje zgłosiły Ministerstwo Klimatu, 
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju oraz MRiRW. Ministerstwa zgłosiły 
rozwiązania prawne, finansowe i organizacyjne związane z ograniczeniem skutków 
suszy oraz promowaniem rozwiązań zwiększających retencję 28. 

(akta kontroli str. 392, 404-425, 568, 777-778, 3590-3591) 

1.8. W celu zapewnienia finansowania zadań gospodarki wodnej, w tym 
obejmujących retencję wód i przeciwdziałanie zjawisku suszy, w ramach działań 
horyzontalnych przypisanych Ministrowi GMiŻŚ w Strategii zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, przedstawiciele MGMiŻŚ uczestniczyli 
w pracach nad programowaniem Nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 
2021-2027.  

(akta kontroli str. 390, 564-567)     

Działania Ministra GMiŻŚ w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy były 
podejmowane w ramach dokumentów określających politykę gospodarowania 
wodami w Polsce. Minister GMiŻŚ opracował projekt PPNW przyjęty uchwałą Rady 
Ministrów oraz uczestniczył w pracach nad projektem PPSS. Podał do publicznej 
wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz konsultacji 
oddziaływania na środowisku projektu PPSS. Zgłoszone przez Ministra uwagi do 
projektu PPSS nie odnosiły się bezpośrednio do gospodarowania wodą w rolnictwie. 
Minister GMiŻŚ przedkładał propozycje zmian przepisów prawa w zakresie 
gospodarowania wodą w rolnictwie zgłoszone przez Ministra RiRW. 

2. Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie 
niedoborom wody w rolnictwie  

2.1. Minister GMiŻŚ w związku ze wskazanym w pkt 12 załącznika nr 2 do projektu 
PPSS projektem zintegrowanego systemu monitoringu suszy29 w marcu 2020 r. 
przekazał Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w ramach zgłoszenia 
problemów strategicznych – skrócony opis projektu pn. „Wsparcie opracowania 
zintegrowanego narzędzia (narzędzie informatyczne/aplikacja z modułem mapowym) 
dostarczania wiedzy o gospodarce wodnej, w tym monitorowania i informowania 
o zjawiskach powodzi i suszy wraz z określeniem założeń administracyjnych i prawnych 
dla jego funkcjonowania”. Celem projektu systemu monitoringu suszy było opracowanie 
zintegrowanego z pozostałymi istniejącymi systemami w gospodarce wodnej, narzędzia, 
wspomagającego reagowanie na skutki lub przeciwdziałanie wpływom niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych. Minister GMiŻŚ wskazał, że obecnie dostępne bazy danych, 
niezintegrowane pod kątem proponowanego celu projektu nie w pełni wykorzystują swój 
potencjał, a zaniechanie realizacji projektu może doprowadzić do wzrostu negatywnych 
skutków związanych z postępującymi zmianami klimatycznymi i częściej występującymi 
– w związku z tym – zjawiskami powodzi i suszy na terenie Polski, powodującymi straty 
działalności gospodarczej różnych gałęzi (np. rolnictwo, turystka, budownictwo). 

(dowód: akta kontroli str. 22-23, 42, 46-51, 290, 818)    

                                                      
28  W dniu 19 czerwca 2020 r. projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy 

uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD101. 
29  Zgodnie z pkt 12 załącznika nr 2 do projektu PPSS, system monitoringu suszy ma dostarczać na bieżąco 

informacji o monitorowanym zjawisku suszy w szczególności w zakresie suszy rolniczej i na obszarach 
rolnych, leśnych, hydrologicznej oraz hydrogeologicznej. Zadaniu nadano wysoki priorytet. Organem 
odpowiedzialnym zarówno za opracowanie, przygotowanie aktu prawnego i podstaw do realizacji działań, 
jak i wdrożenie projektu jest m.in. Minister GMiŻŚ. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.2. Zgodnie art. 210 ust. 1 ustawy Prawo wodne, minister właściwy do spraw 
gospodarki wodnej oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi określą, w drodze 
rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji melioracji wodnych, zbierania, 
aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji wodnych oraz 
ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny 
wpływ (dalej: rozporządzenie melioracyjne). Zgodnie z art. 566 ustawy Prawo wodne 
termin wydania przedmiotowego rozporządzenia upłynął 30 czerwca 2019 r.  
Dyrektor GWiŻŚ wyjaśnił, że utworzenie zespołu roboczego (z udziałem 
przedstawicieli MGMiŻŚ, MRiRW, Ministerstwa Cyfryzacji oraz PGW Wody Polskie) 
do spraw opracowania projektu rozporządzenia Minister GMiŻŚ zainicjował 
9 listopada 2018 r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace planowano 
zakończyć w maju 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 447, 483-506)     

W dniu 21 lutego 2019 r. MGMiŻŚ przekazało do MRiRW dokumenty, w celu 
wykorzystania przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

opracowanie „Koncepcji prowadzenia w systemie teleinformacyjnym bazy danych 
ewidencji melioracji wodnych”30. Pierwotny termin zlecenia ich opracowania przez 
MRiRW był zaplanowany na grudzień 2018 r. MGMiŻŚ kilkukrotnie kierowało 
korespondencję do MRiRW, w tym do Kierownictwa resortu celem zintensyfikowania 
prac nad materiałami, które miały stanowić załącznik do przedmiotowego 
rozporządzenia. Pismem z dnia 9 grudnia 2019 r.31 Departament Gospodarki Ziemią 
w MRiRW przekazał do MGMiŻŚ zaktualizowane opracowanie „Koncepcja 
prowadzenia w systemie teleinformacyjnym bazy danych ewidencji melioracji 
wodnych” konieczne do opracowania projektu rozporządzenia melioracyjnego.  

Minister GMiŻŚ, w celu wydania rozporządzenia melioracyjnego, po  
29 stycznia 2020 r.32, prowadził uzgodnienia międzyresortowe projektu m.in.  
z Ministrem Rozwoju, Ministrem RiRW oraz Komitetem Rady Ministrów do spraw 
Cyfryzacji). Pismem z 15 kwietnia 2020 r. MGMiŻŚ zwróciło się do Rządowego 
Centrum Legislacji (RCL) z wnioskiem o rozpatrzenie projektu rozporządzenia. RCL  
14 maja 2020 r. wysłało informację o akceptacji projektu. 
Departament Prawny MGMiŻŚ 8 czerwca 2020 r. przekazał do ogłoszenia 
rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania 
obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ. 
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 1 lipca 2020 r. i weszło 
w życie z dniem 2 lipca 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 445-482) 

W okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 1 lipca 2020 r. nie było regulacji prawnej 
w przedmiocie objętym rozporządzeniem melioracyjnym. Rozporządzenie to było 
poprzedzone dwoma rozporządzeniami, tj. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji 
wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów33 oraz 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. 
w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ 

                                                      
30  Postępowanie zakończyło się udzieleniem zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę – umowę 

o dzieło zawarto w dniu 24 września 2019 r. (z terminem realizacji listopad 2019 r.). 
31  Nr GZ. Me. 6703.23.2019. 
32  Działania Ministra GMiŻŚ do dnia 29 stycznia 2020 r. w celu wydania rozporządzenia poddane zostało 

ocenie w wystąpieniu pokontrolnym numer KSI.410.006.02.2019 dotyczącym przeprowadzonej kontroli 
P/19/051 – Utworzenie i funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

33  Dz. U. z 2014 r. poz. 1403. 
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urządzenia melioracji wodnych szczegółowych34, które na podstawie art. 566 ust. 1 
ustawy Prawo wodne utraciły moc z dniem 1 lipca 2019 r.   

Dyrektor DGWiŻŚ w sprawie nieterminowego wydania rozporządzenia, wyjaśniła 
m.in.: „(…) 18 czerwca 2019 r. skierowano pismo do Sekretarza Stanu w MRiRW 
informując, że zgodnie z ustaleniami grupy roboczej MRiRW miało dokonać 
aktualizacji modelu pojęciowego ewidencji urządzeń melioracji wodnych 
i zmeliorowanych gruntów (…)”. W odpowiedzi na pismo Ministra GMiŻŚ  
z 16 lipca 2019 r. MRiRW poinformowało, że „(…) z uwagi na przedłużającą się 
procedurę przetargową, przewidywany termin aktualizacji opracowania pt.: 
„Koncepcja prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji 
urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów” to październik 2019 r.(…)”.  
W związku z powyższym, została podjęta decyzja o opracowaniu załącznika do 
rozporządzenia przez zespół pracowników MGMiŻŚ oraz PGW WP. Pismem z dnia 
29 sierpnia 2019 r. gotowy projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień 
wewnątrzresortowych MGMiŻŚ oraz do uzgodnień wewnątrzresortowych MRiRW. 

W dniu 9 grudnia 2019 r. MRiRW, po uzyskaniu uwag do projektu rozporządzenia 

z innych resortów oraz konsultacjach publicznych przekazało zaktualizowane 

opracowanie Koncepcji do MGMiŻŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 447, 483-506)   

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że w uzasadnieniu do projektu 

rozporządzenia melioracyjnego (projekt z dnia 19 lutego 2020 r.) podano, że 

„(…) brak regulacji w przedmiotowym zakresie utrudnia prowadzenie ewidencji 

melioracji wodnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych z nim związanych. 

Zakres rozporządzenia ma wpływ również na prowadzenie inwestycji w zakresie 

melioracji, gdyż na etapie prac plan istycznych nie ma podstawy prawnej dla 

określania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny 

wpływ. (…) Dane ewidencyjne są również niezbędne w wydawaniu decyzji 

nakazujących utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, co istotne jest dla 

prawidłowego prowadzenia gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, co 

ogranicza zalewanie i podtapianie gruntów rolnych po intensywnych opadach lub 

roztopach (…)”. 

2.3. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego MGMiŻŚ, w ramach sprawowanego 

przez Ministra GMiŻŚ nadzoru nad PGW WP, przeprowadziło trzy kontrole 

w zakresie: 1. zakupu i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Eden 

(kontrola pozaplanowa w 2019 r. - zakończona), 2. prowadzenia postępowań 

administracyjnych w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych udzielanych 

PGW WP (kontrola planowa w 2019 r. - niezakończona) oraz w zakresie 

wykorzystania środków dotacji celowej przekazanej przez Ministra GMiŻŚ  

w 2018 r. na zapewnienie skuteczności ochrony ludności przed powodzią 

(kontrola planowa, w 2019, kontynuowana w 2020 - niezakończona). 

W okresie objętym kontrola nie przeprowadzono kontroli bezpośrednio 

dotyczącej gospodarowania wodą w rolnictwie. Minister GMiŻŚ nie zlecał 

również Prezesowi PGW WP wykonania kontroli gospodarowania wodami 

nieujętej w planie kontroli w trybie art. 356 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo wodne. 

 

(dowód: akta kontroli str. 11, 126-165) 

 

                                                      
34  Dz. U. Nr 226 poz.1652. 
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2.4. Minister GMiŻŚ w ramach działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 

oszczędnego i solidarnego korzystania z zasobów wodnych m.in.: 

 opracował oraz dystrybuował ulotkę informacyjną dotyczącą Programu 

Rozwoju Retencji, oraz kolorowankę edukacyjną „Nasza Woda. Retencja 

i oszczędzanie wody”, 

 uczestniczył w opracowaniu przez IUNG-PIB Puławy, przy udziale MRiRW 

publikacji w zakresie zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej, mających na celu 

m.in. ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 27-31, 220) 

 

W okresie objętym kontrolą Minister GMiŻŚ nie podejmował działań w celu 

opracowania założeń edukacyjnych służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Działania te zostały wskazane w załączniku nr 2 do projektu PPSS, tj. opracowaniu 

m.in podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz 

szkół ponadpodstawowych w zakresie definicji suszy, przyczyn jej występowania, 

skutków oraz sposobów identyfikowania i zapobiegania, a także programu 

edukacyjnego o przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, 

obszarach gospodarczych, społecznych, środowiskowych wrażliwych na suszę oraz 

przeciwdziałania jej skutkom.     
Ponadto Minister GMiŻŚ m.in. został wskazany jako odpowiedzialny za opracowanie 
oraz przygotowanie aktów prawnych w ramach działań: 

 edukacja i kreowanie świadomości rolników w zakresie zwiększania retencji na 
gruntach rolnych, zwiększania materii organicznej w glebie, upowszechniania 
upraw mniej wrażliwych na suszę oraz propagowanie ubezpieczeń rolnych 
(pkt 24 załącznika nr 3 do projektu PPSS); 

 propagowanie ponownego wykorzystania wód (pkt 25 załącznika nr 3 do 
projektu PPSS). 

Zastępca dyrektora DGWiŻŚ w sprawie braku opracowania aktów prawnych 
dotyczących działań edukacyjnych wyjaśnił m.in. że: „(…) Aktualnie w ramach 
działań edukacyjnych podejmowane jest przez MGMiŻŚ we współpracy 
z jednostkami podległymi (IMGW-PIB, PGW WP) szereg inicjatyw (…). Jedną 
z kluczowych inicjatyw jest prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych 
w terenie, w tym w przedszkolach i szkołach przez pracowników PGW WP.  
PGW WP jako jednostka podległa MGMiŻŚ ma w swoich strukturach jednostki 
merytoryczne (Wydział Edukacji Wodnej), które są odpowiedzialne za prowadzenie 
tego typu działań”. 

(dowód: akta kontroli str. 291-294) 

Niezależnie od tego, że przyjęcie PPSS przewidziane jest na IV kwartał 2020 r.,  
z uwagi na konieczność przeciwdziałania skutkom suszy, Najwyższa Izba Kontroli 
widzi potrzebę podjęcia zintensyfikowanych działań w szczególności w zakresie 
edukacji.  
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Minister GMiŻŚ z rocznym opóźnieniem wydał wspólnie z Ministrem RiRW 
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji 
wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia 
melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ. 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Działania Ministra GMiŻŚ na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy nie były 
ukierunkowane na przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie. Minister GMiŻŚ 
zgłosił Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju potrzebę opracowania 
zintegrowanego systemu monitoringu suszy.  
Minister GMiŻŚ z rocznym opóźnieniem wydał rozporządzenie w sprawie sposobu 
prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów 
i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny. 
Brak regulacji w przedmiotowym zakresie skutkował utrudnieniem prowadzenia 
ewidencji melioracji wodnych oraz wydawaniem decyzji administracyjnych 
związanych utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. 

IV. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani 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 dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Najwyższej Izby Kontroli. 
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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, dnia  9 września 2020 r. 

 

              Wiceprezes 

Najwyższa Izba Kontroli 

Małgorzata Motylow 
 

/-/ 
 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał 

Marek Adamiak, p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 

…………………………….. 
 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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Na podstawie art. 35c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1200) w powyższym tekście dokonano sprostowania oczywistych omyłek 

pisarskich poprzez: 

1. zastąpienie na str. 1 w wierszu 3 od góry wyrazu „00-497” wyrazem „00-400”; 

2. zastąpienie na str. 7 w wierszach 1 od góry wyrazów „Minister GMiŻŚ” wyrazami 

„Prezes PGW WP”; 

3. skreślenie na str. 10 w wierszach 21 – 22 od góry, po wyrazach „konsultacji 

społecznych”, wyrazów  

„oraz konsultacji oddziaływania na środowisko”. 

 

 
 
 

Kontroler 
      Andrzej Kojtych 
  Doradca ekonomiczny 
 

.…………………………… 
 
Warszawa, dnia 8 października 2020 r. 

 
 

 


