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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/051 – Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Środowiska 

Kontrolerzy 1. Edyta Tuszyńska, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr KSI/62/2017 
z dnia 21 listopada 2017 r.   

2. Maria Kowalska, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KSI/61/2017 
z dnia 21 listopada 2017 r. 

3. Tomasz Nowakowski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KSI/61/2017 z dnia 2 stycznia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Środowiska (dalej: „Ministerstwo” lub „MŚ”), ul. Wawelska 52/54, 00-922 
Warszawa – do dnia 9 stycznia 2018 r. Następstwo prawne w zakresie działu 
gospodarka wodna – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.   

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 
 
 
 
 
 
 

Okres objęty 
kontrolą 

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – od 
9 stycznia 2018 r. Poprzednio kierownikiem jednostki był Minister Środowiska: 
Jan Szyszko – od 16 listopada 2015 r. do 9 stycznia 2018 r.; Maciej H. Grabowski – 
od 2  listopada 2013 r. do 16 listopada 2015 r.; Marcin Korolec – od 18 listopada 
2011 r. do 27 listopada 2013 r.; Andrzej Kraszewski – od 2 lutego 2010 r. do 
18 listopada 2011 r.; Maciej Nowicki – od 16 listopada 2007 r. do 1 lutego 2010 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2325-2326) 

Od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli, a także działania wcześniejsze 
w zakresie czynności planistycznych, przygotowawczych, wykonawczych, 
sprawozdawczych i organizacyjnych, o ile miały one wpływ na realizację 
kontrolowanych zadań lub ich efekty wystąpiły po 1 stycznia 2014 r.  

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Ministra Środowiska związane 
z oddziaływaniem na sposób i zakres wyznaczenia obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego w trzecim 
cyklu2 wdrożenia dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną 
o dodatkowe objaśnienie. 

2  Trzeci cykl realizacji dyrektywy azotanowej obejmował okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2016 r. 

Ocena ogólna 
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przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego3 
(dalej: „dyrektywa azotanowa”) były niewystarczające i niewłaściwe. 

Minister Środowiska w 2010 r. zaakceptował ustalenie, zgodnie z którym 
przedstawienie twardych naukowych dowodów oraz analiz na temat stanu rolnictwa 
w Polsce wraz z oceną presji rolniczej i jej wpływu na stan wód powierzchniowych 
(...) i podziemnych wraz ze wskazaniem obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (dalej: „OSN”) miało być 
zrealizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym samym ograniczył sobie 
możliwość wpływu na zakres i sposób przygotowania materiałów w tym zakresie. 
Doprowadziło to także do zaniechania przez dyrektorów regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej (dalej: „rzgw”) – w okresie poprzedzającym rozpoczęcie realizacji 
trzeciego cyklu wdrażania dyrektywy azotanowej – działań w celu weryfikacji wód 
wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (dalej: „wody 
wrażliwe”). Przedstawiona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ekspertyza 
pt. Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
wskazanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami 
pochodzenia rolniczego okazała się jednak niewystarczająca dla zgodnego 
z prawem krajowym i przepisami UE wyznaczenia wód wrażliwych i OSN.  

Minister Środowiska, działając wspólnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
wpływał w sposób niezgodny z prawem na określenie powierzchni i lokalizację OSN 
wyznaczanych w 2012 r. przez dyrektorów rzgw. W swoich działaniach, 
powodowanych obawą wystąpienia protestów społecznych, nie uwzględnił wymagań 
wskazanych w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne4 oraz 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze 
źródeł rolniczych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych5 (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie wyznaczania wód wrażliwych i OSN”).  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Ministra Środowiska nie stworzyły 
warunków dla właściwego i terminowego opracowania i wdrożenia przez dyrektorów 
rzgw programów działań mających na celu ograniczenie odpływu związków azotu 
pochodzenia rolniczego (dalej: „programy działań”) – dla OSN, wyznaczonych 
w ramach trzeciego cyklu dyrektywy azotanowej.  

Minister Środowiska nie dołożył należytej staranności, aby opracowany w 2012 r. 
wzorcowy program działań dla OSN6 spełniał wszystkie wymagania, jakim powinny 
odpowiadać programy działań, określone w rozporządzeniu Ministra z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych7 (dalej: „rozporządzenie w sprawie programów działań”). Nie podjął także 
działań w celu zmiany tego rozporządzenia w sposób zapewniający prawidłową 
transpozycję dyrektywy azotanowej w zakresie zakazu nawożenia na gruntach 
nachylonych, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(dalej: „TSUE”) z 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13. 

Zdaniem NIK, na niewystarczający stan wdrożenia przepisów dyrektywy azotanowej 
w trzecim cyklu jej wdrożenia w Polsce, istotny wpływ miało niepodjęcie przez 

                                                      
3  Dz. Urz. UE. L 375 z 31.12.1991, str. 1, ze zm. 
4  Dz. U. z 2017 r. poz.1121, ze zm., uchylona z dniem 1 stycznia 2018 r. 
5  Dz. U. Nr 241, poz. 2093. 
6  Przez Grupę roboczą ds. rolno-środowiskowych. 
7  Dz. U z 2003 r. Nr 4, poz. 44. 
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Ministra Środowiska działań w celu zapewnienia właściwej transpozycji art. 3 ust. 4 
oraz art. 5 ust. 1 tej dyrektywy do przepisów krajowych. 

Nadzór Ministra Środowiska nad działalnością Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (dalej: „KZGW”) w zakresie zadań wykonywanych przez ten 
organ w związku z realizacją postanowień dyrektywy azotanowej w trzecim cyklu jej 
wdrażania w Polsce był niewystarczający. Minister nie kontrolował Prezesa KZGW 
w zakresie prawidłowości sprawowanego przez ten organ nadzoru nad dyrektorami 
rzgw, a także nie wydawał wytycznych mających na celu prawidłowe wdrażanie 
dyrektywy azotanowej. Nie sprawował także zwierzchniego nadzoru nad 
wykonywaniem przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (dalej: 
„WIOŚ”) kontroli rolniczych źródeł zanieczyszczenia i wypełniania obowiązków przez 
prowadzących działalność rolniczą na OSN. 

NIK ocenia natomiast pozytywnie działania Ministra Środowiska:  

 mające na celu realizację postanowień dyrektywy azotanowej w czwartym cyklu 
jej wdrażania8, w tym sprawowanie nadzoru nad działalnością Prezesa KZGW 
w tym zakresie; 

 polegające na konsekwentnym prezentowaniu w okresie objętym kontrolą 
stanowiska, dotyczącego potrzeby zmiany podejścia we wdrażaniu dyrektywy 
azotanowej w Polsce poprzez opracowanie jednego programu działań na terenie 
całego kraju, a także przygotowanie projektu tego programu w 2017 r.; 

 związane z przygotowaniem dla Komisji Europejskiej w 2016 r. raportu ze stanu 
oraz efektów wdrożenia dyrektywy azotanowej w Polsce, w wymaganym terminie 
i zgodnie z przepisami. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wyznaczenie wód wrażliwych na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 
szczególnie narażonych na te zanieczyszczenia 

W Ministerstwie Środowiska koordynacja prac związanych z wdrażaniem dyrektywy 
azotanowej (w zakresie wyznaczania wód wrażliwych i OSN)9 oraz współpraca 
z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej w zakresie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego należała, w okresie od 
1 września 2010 r. do 7 kwietnia 2012 r., do Biura Gospodarki Wodnej. Następnie 
zadania te powierzono Wydziałowi Polityki Wodnej oraz Wydziałowi Prawno-
Organizacyjnemu Departamentu Zasobów Wodnych (dalej: „Departament” albo 
„DZW”).  

Realizowane w Wydziale Polityki Wodnej zadania związane z wdrażaniem 
dyrektywy azotanowej obejmowały koordynację i monitorowanie realizacji zadań 
Ministra wynikających z dyrektywy azotanowej oraz współpracę w tym zakresie 
z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, organami nadzorowanymi przez 
Ministra lub mu podległymi oraz organami administracji centralnej; przygotowywanie 
odpowiedzi na interpelacje, zapytania i oświadczenia poselskie oraz senatorskie, 
a także inne związane z dyrektywą azotanową; przygotowanie materiałów i wkładów 

                                                      
8  Czwarty cykl realizacji dyrektywy azotanowej obejmował okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2020 r. 
9  Obejmująca przygotowywanie projektów pism, stanowisk i notatek, materiałów i wkładów do odpowiedzi do 

Komisji Europejskiej w sprawach związanych z naruszeniami we wdrażaniu dyrektyw unijnych w zakresie 
gospodarki wodnej. 

Opis stanu 
faktycznego 
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do odpowiedzi dla KE w sprawach związanych z naruszeniami we wdrażaniu 
dyrektywy azotanowej. Natomiast w Wydziale Prawno-Organizacyjnym 
przygotowywano materiały i wkłady do odpowiedzi dla KE w sprawach związanych 
z naruszeniami we wdrażaniu dyrektywy azotanowej. 

(dowód: akta kontroli str. 1548-1630, 2276) 

W celu zintegrowania kwestii ochrony środowiska wodnego z kwestiami polityki 
rolnej przy Prezesie KZGW działała od 2010 r. Grupa robocza ds. rolno-
środowiskowych (dalej: „Grupa RŚ”). Grupa RŚ miała charakter doradczy. 
Posiedzenia były zwoływane w zależności od potrzeb merytorycznych, wynikających 
z cyklu realizacji dyrektywy azotanowej. W skład Grupy RŚ wchodzili 
przedstawiciele: poszczególnych rzgw, KZGW, Ministerstwa Środowiska, Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: 
„MRiRW”), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pierwsze spotkanie 
Grupy RŚ odbyło się w październiku 2010 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1943-1994) 

Komisja Europejska, uznając sposób realizacji przez Polskę zobowiązań 
wynikających m.in. z art. 3 dyrektywy azotanowej za niewystarczający, w 2010 r. 
rozpoczęła postępowanie poprzedzające wniesienie skargi przeciwko Polsce, 
a w listopadzie 2011 r. KE wystosowała Uzasadnioną opinię10 w tej sprawie.  

Zarzuty Komisji, związane z niewystarczającym wyznaczaniem wód wrażliwych 
i OSN, dotyczyły: 

 nieokreślenia wód wrażliwych oraz niewyznaczenia stref zagrożenia 
w wystarczającym stopniu; 

 nieuwzględnienia przy określaniu wód wrażliwych oraz wyznaczaniu OSN, 
w sposób wystarczający, kryterium eutrofizacji wód morskich i słonych; 

 niewyznaczenia całego terytorium Polski jako strefy wrażliwej na 
zanieczyszczenia związkami azotu; 

 niewystarczającego uwzględnienia kryterium podwyższonego stężenia azotanów 
przy określaniu wód wrażliwych i następującym po nim wyznaczaniu OSN; 

 niewyznaczenia szeregu wód i stref wrażliwych, w których odnotowano stężenie 
azotu przekraczające 40 mg lub 50 mg NO3/l, znajdujących się na obszarach 
wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu lub potencjalnie wrażliwych na 
to zanieczyszczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 755-780, 802-827, 1782-1791, 1995-2262) 

Ministerstwo Środowiska, odpowiadając w listopadzie 2010 r. na Zarzuty formalne 
KE11 wskazało, że w pierwszym i drugim cyklu wdrażania dyrektywy azotanowej 
(lata 2004–2007 i 2008–2011), podstawę do wyznaczenia OSN, z których odpływ 
azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć, stanowiły ekspertyzy bazujące na 
wynikach państwowego monitoringu środowiska w zakresie jakości wód, 

                                                      
10  Uzasadniona opinia z dnia 24 listopada 2011 r. skierowana do Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z uchybieniem zobowiązań wynikających 
z art. 3 wraz z załącznikiem I oraz art. 5 także w związku z załącznikiem II pkt A(2), A(3), A(4), oraz 
załącznikiem III pkt 1(1) – (3), pkt 2(1) dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.  

11  Wezwanie KE z dnia 30 września 2010 r. do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłową 
implementacją do prawa Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 
12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany 
pochodzące ze źródeł rolniczych (naruszenie nr 2010/20163).  
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odpowiednio z lat 1991–2002 i 2003–2006. Podkreśliło, iż obszary szczególnie 
narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego zostały 
wyznaczone przy uwzględnieniu właściwości fizycznych i charakterystycznych cech 
środowiska wód i obszaru, z którego następuje odpływ azotu ze źródeł rolniczych do 
wód oraz w oparciu o aktualną wiedzę o zachowaniu się związków azotu w wodzie 
i glebie oraz aktualną charakterystykę użytkowania gruntów. Ministerstwo 
stwierdziło, że nie ma podstaw i uzasadnienia aby na bazie tych samych wyników 
z lat 90. XX wieku i początku XXI wieku, zmieniać stanowisko Polski dotyczące 
OSN. Ministerstwo Środowiska zadeklarowało gotowość powiększenia OSN na 
bazie nowych danych i analizy ich wyników. 

 (dowód: akta kontroli str. 744-750, 755-801, 1040-1043, 1658) 

Decyzje w sprawie wyznaczania wód wrażliwych i OSN w trzecim cyklu wdrożenia 
dyrektywy azotanowej zostały ostatecznie podjęte na szczeblu kierownictw MŚ 
i MRiRW. W dniu 16 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia 

spójnej strategii w zakresie wyznaczania OSN w latach 20122015. Obok innych 
ustaleń, dotyczących m.in. konieczności dokonania analizy możliwości finansowania 
inwestycji na OSN oraz analizy obowiązujących przepisów prawnych, uzgodniono, 
że MRiRW w nieprzekraczalnym terminie do końca czerwca 2011 r. przekaże MŚ 
oraz KZGW, twarde naukowe dowody oraz analizy na temat stanu rolnictwa 
w Polsce wraz z oceną presji rolniczej i jej wpływu na stan wód powierzchniowych 
(rzeki, jeziora, wody przejściowe, wody przybrzeżne) i podziemnych wraz ze 
wskazaniem obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami 
pochodzenia rolniczego. Powyższa analiza miała dotyczyć 83% terytorium kraju 
(z wyłączeniem regionów górskich), uwzględniać aktualne wyniki monitoringu wód 
i ocenę eutrofizacji oraz stanowić podstawę do określenia, przez dyrektorów rzgw 

w drodze rozporządzeń, OSN na lata 20122015. Miała także stanowić 
uzasadnienie przed KE dokonanego przez Polskę sposobu transpozycji dyrektywy 
azotanowej.  

Realizując to ustalenie MRiRW zleciło Instytutowi Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Puławach (dalej: 
„IUNG”) wykonanie ekspertyzy pt. Ocena presji rolniczej na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego.  

Na spotkaniu Grupy RŚ w dniu 25 października 2011 r. przedstawiciele rzgw 
stwierdzili, że w obecnym kształcie i zakresie opracowanie IUNG nie jest 
wystarczającą podstawą do wyznaczenia OSN i konieczne jest jego uzupełnienie 
przynajmniej w zakresie wyznaczania wód wrażliwych oraz wyjaśnienie kwestii, 
które nie zostały opisane w sposób jednoznaczny. W opracowaniu IUNG nie 
zidentyfikowano: wód zanieczyszczonych związkami azotu, wód wykazujących 
eutrofizację, wód wykazujących tendencje do eutrofizacji, a także nie uwzględniono 
w nim budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Tym samym 
opracowanie to nie zawierało wszystkich danych, wymienionych w §§ 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie wód wrażliwych, które powinny być uwzględnione przy 
wyznaczaniu wód wrażliwych i OSN. Ostatecznie, pomimo krytycznych uwag 
merytorycznych do opracowania IUNG, stanowiło ono podstawę do wyznaczania 
przez dyrektorów rzgw wód wrażliwych i OSN w trzecim cyklu realizacji dyrektywy 
azotanowej.  

 (dowód: akta kontroli str. 1771-1781, 1969-1970, 2279, 2689-2691) 

W styczniu 2012 r., w odpowiedzi na Uzasadnioną opinię KE Minister Środowiska 
podkreślił, że nie można się zgodzić z zarzutami, iż Polska w niewystarczający 
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sposób określiła wody wrażliwe i wyznaczyła OSN. Przekazał także KE ekspertyzę 
IUNG pt. Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
wskazanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami 
pochodzenia rolniczego informując, że będzie ona podstawą dla dyrektorów rzgw do 
określenia OSN na lata 2012–2016. Dodał, iż rzgw przyjmując powyższą ekspertyzę 
za materiał wyjściowy, dokonały weryfikacji wszystkich obszarów dużej presji 
rolniczej w stosunku do obszarów presji zidentyfikowanych w zlewniach wód 
wrażliwych. Dodał, że zostały one wyznaczone we współpracy z wojewódzkimi 
inspektorami ochrony środowiska, na podstawie danych Państwowego Monitoringu 
Środowiska (dalej: „PMŚ”) i rozpoznania źródeł zanieczyszczenia związkami azotu. 

(dowód: akta kontroli str. 802-855, 1040-1043) 

W dniu 13 kwietnia 2012 r. Prezes KZGW, z polecenia Sekretarza Stanu w MŚ, 
polecił dyrektorom rzgw wstrzymanie wszelkich działań w zakresie wyznaczania 
OSN do czasu wyjaśnienia, jak określono w piśmie, na szczeblu politycznym 
zgłaszanych zagadnień.  

Były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska podał w wyjaśnieniach, że 
zgodnie z obowiązującym wówczas prawem dyrektorzy RZGW, wyznaczanie 
nowych OSN, musieli uzgadniać m.in. z wojewodami. Opinie wojewodów w tej 
sprawie były negatywne. Zarówno oni, jak i MRiRW wskazywali na ogromne koszty 
(wymieniano miliardy zł), którymi zostaliby obciążeni rolnicy w przypadku 
wprowadzenia nowych OSN. Wymagało to oszacowania tych kosztów oraz 
przygotowania oferty wsparcia dla rolników, których gospodarstwa zostałyby objęte 
nowymi OSN. To działanie miał przeprowadzić MRiRW.   

W dniu 27 kwietnia 2012 r. Sekretarz Stanu w MŚ wspólnie z Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi ustalili konieczność dokonania ponownej analizy i zmniejszenia 
powierzchni OSN, wyznaczonych na podstawie wyników ww. opracowania IUNG dla 
następujących województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego (w części 
północnej).  

Wskutek powyższych ustaleń dyrektorzy rzgw zostali zobligowani do ponownej 
analizy i zmniejszenia powierzchni wyznaczonych obszarów dla wskazanych 
powyżej województw. 

Ostatecznie dyrektorzy pięciu rzgw12 w 2012 r. wyznaczyli łącznie 168 wód 
wrażliwych i 49 OSN o łącznej pow. 13.935 km2, stanowiącej 4,46% powierzchni 
kraju.  

(dowód: akta kontroli str. 671, 1771-1791, 1938-1942, 2277-2306, 2692) 

W dniu 22 maja 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu środowiska i KE 
poświęcone kompleksowemu omówieniu toczących się postępowań w sprawie 
naruszeń prawa UE. W odniesieniu do usunięcia nieprawidłowości w implementacji 
dyrektywy azotanowej, przedstawiciele KZGW poinformowali, że OSN zostały 
wyznaczone na podstawie ekspertyzy IUNG, a ich łączna powierzchnia miała 
stanowić 16,3% użytków rolnych kraju. Na skutek protestów rolników, została ona 
jednak znacznie zmniejszona, a rozporządzenia dyrektorów rzgw zostaną przyjęte 
najpóźniej do końca września 2012 r. Przedstawiciel MRiRW poinformował m.in., że 
powierzchnia OSN zależeć będzie od wyników rozmów z rolnikami, a objęcie całej 
powierzchni kraju OSN oznaczać będzie duże koszty w ramach Wspólnej Polityki 

                                                      
12  W: Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 
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Rolnej. Podkreślił także, że w interesie tego resortu leży, aby powierzchnia OSN 
była jak najmniejsza. Przedstawiciel KE poinformował, że odpowiedź na 
Uzasadnioną opinię jest przedmiotem oceny przez podmiot zewnętrzny oraz, że 
w tej sprawie planowane jest skierowanie skargi do TSUE. 

(dowód: akta kontroli str. 1641-1653, 1658) 

Na spotkaniu, w dniu 7 czerwca 2013 r., przedstawicieli resortów środowiska 
i rolnictwa z przedstawicielami KE zaprezentowane zostały wyniki ekspertyzy IUNG. 
Przedstawione wyniki nie spotkały się z akceptacją KE, która wskazała, że 
niezależnie od zróżnicowania intensywności rolnictwa w poszczególnych regionach 
Polski, największym problemem jest eutrofizacja jezior i Morza Bałtyckiego. 

(dowód: akta kontroli str. 1654-1657) 

Na spotkaniu z Komisarzem ds. Środowiska KE w dniu 19 czerwca 2013 r.13 strona 
polska zobowiązała się do przekazania dodatkowej odpowiedzi na Uzasadnioną 
opinię, która miała w szczegółowy sposób przedstawić uwzględnienie uwag KE do 
programów działań w zakresie warunków dotyczących sposobu nawożenia na 
obszarach OSN. Informacja w tym zakresie została przyjęta przez Komitet ds. 
Europejskich (dalej: „KSE”) w dniu 25 lipca 2013 r. i przekazana do KE przez Stałe 
Przedstawicielstwo RP przy UE w dniu 10 września 2013 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 680-743, 1658, 1881-1937, 2315-2324, ) 

W dniu 21 czerwca 2013 r. w Ministerstwie odbyło się kolejne spotkanie 
z przedstawicielami KE, dotyczące kompleksowego omówienia toczących się 
postępowań w sprawie naruszeń prawa UE w obszarze ochrony środowiska. 
W trakcie spotkania przedstawiciele KE uzyskali jednoznaczny sygnał ze strony 
MRiRW, że w najbliższym czasie nie jest przewidywana znacząca zmiana 
stanowiska, przedstawionego podczas spotkania z Komisarzem ds. Środowiska KE 
w dniu 19 czerwca 2013 r. Poinformowano też, że kwestia rozbieżności pomiędzy 
MŚ a MRiRW w sprawie zasięgu OSN została przekazana do rozpatrzenia przez 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (dalej: „KPRM”)14.  

W dniu 4 lipca 2013 r. KE skierowała skargę do TSUE (dalej: „skarga KE”), 
dotyczącą niewystarczającego wdrożenia w Polsce dyrektywy azotanowej. 
W skardze KE zarzuciła niewystarczające określenie wód, które są lub mogą być 
zanieczyszczone azotanami pochodzenia rolniczego oraz niewystarczające 
wyznaczenie OSN. 

(dowód: akta kontroli str. 680-732, 890-927, 1782-1791, 1883-1937) 

W odpowiedzi na skargę KE do TSUE, pełnomocnik RP – przedstawiciel 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej: „MSZ”) wniósł o jej oddalenie w całości, 
wskazując: 

 odnośnie do zarzutu naruszenia art. 3 dyrektywy azotanowej – że wyniki 
monitoringu wód z lat 1991–2006 oraz wykonanych ekspertyz wskazały w latach 
2004–2007 strefy zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia 

                                                      
13  W sporządzonej notatce ze spotkania w dniu 19 czerwca 2013 r. z Komisarzem ds. Środowiska KE 

wskazano, że celem spotkania było przekonanie KE do zaakceptowania wyznaczania OSN na podstawie 
analiz i wyników monitoringu wód z uwzględnieniem presji rolniczej. W trakcie spotkania KE wskazała m.in., 
że największym problemem jest eutrofizacja jezior i Morza Bałtyckiego, wysoce niewystarczające jest 
wyznaczenie niespełna 4,46% powierzchni kraju jako OSN, zdaniem KE projekt nowelizacji ustawy – Prawo 
wodne w sposób prawidłowy wdraża postanowienia dyrektywy azotanowej. Minister Rolnictwa przedstawił 
strategię wyznaczania OSN do 2016 r. zakładającą wyznaczenie w latach 2014–2016 dodatkowych OSN na 
podstawie wyników badań monitoringowych uwzględniających w szerszym zakresie problem zrzutu 
biogenów do morza. 

14  W dniu 1 sierpnia 2013 r. Komitet Rady Ministrów rozstrzygnął rozbieżność między Ministrami.  
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rolniczego w Polsce na poziomie 2% powierzchni kraju oraz, że powierzchnia 
gruntów rolnych sama w sobie nie może stanowić wskaźnika do wyznaczania 
OSN, ponieważ prowadzenie działalności rolniczej nie musi wywierać 
niekorzystnego wpływu na stan wód; 

 że zgodnie z dyrektywą azotanową, to nie działalność rolnicza ma wpływ na 
wyznaczanie OSN, ale zanieczyszczenia wód spowodowane tą działalnością, 
a Komisja nie uwzględnia sytuacji, w której pomimo niezmniejszenia działalności 
rolniczej mogło dojść do zmniejszenia zanieczyszczeń z tej działalności; 

 że dyrektywa azotanowa pozostawia państwom członkowskim wybór sposobu jej 
transpozycji;  

 w kwestii wyznaczania wód i OSN ze względu na kryterium eutrofizacji – że 
udział rolnictwa w całkowitym ładunku azotu odprowadzanym do Morza 
Bałtyckiego z terytorium Polski stanowi 49%, a wskazana w skardze wartość 
75% dotyczy udziału rolnictwa w całkowitym ładunku azotu pochodzącym jedynie 
ze źródeł rozproszonych, a zmiany średnich rocznych ładunków azotu i fosforu 
odprowadzanych z terytorium Polski do Morza Bałtyckiego w latach 1995–2003 
i 2006–2011 wskazują na ich zmniejszenie oraz poprawę jakości wód w kraju; 

 że brak było podstaw do wskazania nie tylko terytorium całego kraju, ale nawet 
dużych obszarów, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć 
w celu zmniejszenia eutrofizacji Morza Bałtyckiego;  

 odnośnie do nienależytego uwzględnienia eutrofizacji jezior przy wyznaczaniu 
OSN – że duża część jezior charakteryzuje się naturalną wysoką eutrofizacją, 
która jest procesem nieodwracalnym, a kolejna część jezior znajduje się pod 
wpływem zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych i bytowych;  

 ustosunkowując się do zarzutu, że Polska niewystarczająco wzięła pod uwagę 
czy powierzchniowe wody słodkie, w szczególności te wykorzystywane lub 
przeznaczone do pozyskiwania wody pitnej, zawierają lub mogłyby zawierać 
stężenia azotanów przekraczające 50 mg/l – że przy ostatecznej weryfikacji wód 
wrażliwych i OSN przeprowadzono analizę wartości średnich stężeń azotanów 
oraz dodatkowo stężeń maksymalnych, stwierdzonych w monitoringu wód 
powierzchniowych w latach 2007–2010 oraz strukturę użytkowania gruntów oraz 
koncentrację produkcji zwierzęcej; 

 odnosząc się do zarzutu KE dotyczącego niewzięcia pod uwagę, czy wody 
podziemne zawierają lub mogłyby zawierać stężenie azotanów przekraczające 
50 mg/l – że wyniki badań jakości wody podziemnej w punktach zlokalizowanych 
poza OSN, wykazujące wartości azotanów przekraczające 50 mg/l, z uwagi na 
swoją niekompletność lub niepewność zostały odrzucone, a na ich podstawie nie 
można wyznaczyć OSN. 

(dowód: akta kontroli str. 856-927) 

W duplice15 podtrzymano stanowisko, że Polska określiła w sposób wystarczający 
i należyty wszystkie wody, które mogą być zanieczyszczone azotanami pochodzenia 
rolniczego oraz wyznaczyła strefy zagrożenia (OSN) zgodnie z dyrektywą 
azotanową.  

(dowód: akta kontroli str. 995-1039) 

We wrześniu 2013 r. Sekretarz Stanu w MŚ poinformował Sekretarza Stanu 
w KPRM m.in. o tym, że zostaną podjęte działania zmierzające do zwiększenia 

                                                      
15  Odpowiedź na replikę KE z dnia 11 listopada 2013 r. na odpowiedź RP na skargę do TSUE. 
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powierzchni OSN do poziomu określonego w ekspertyzie IUNG, zweryfikowanych 

z wykorzystaniem monitoringu zwykłego i azotanowego za okres 20102012, na 
podstawie danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Decyzja 
o zwiększeniu powierzchni OSN została podjęta po wniesieniu przez KE skargi 
przeciwko Polsce. Była ona zgodna ze stanowiskiem Stałego Komitetu Rady 
Ministrów (dalej: „SKRM”), przyjętym w dniu 1 sierpnia 2013 r. w związku 
z odstąpieniem od ustanowienia na terenie całego kraju jednego programu działań 
mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Niezbędna więc 
była weryfikacja, zgodnie z poleceniem Sekretarza Stanu w MŚ, rozporządzeń 
wydanych przez dyrektorów rzgw w 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 622-624) 

W związku z ustaleniem z posiedzenia SKRM, że Minister Środowiska podejmie 
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne działania zmierzające do przekonania 
Komisji Europejskiej o słuszności projektowanych rozwiązań (dotyczących 
wskazania analizy IUNG jako właściwej do określenia obszarów OSN oraz 
przedstawi mechanizm badania i monitorowania tych obszarów), Podsekretarz 
Stanu w MŚ poinformował, że: Minister Środowiska wraz z Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi podejmowali próby przekonania KE o słuszności projektowanych 
rozwiązań zawartych w ekspertyzie IUNG-PIB. Takie próby były podejmowane 
jeszcze przed decyzją SKRM z dnia 1 sierpnia 2013 r. (…). Ponadto, za 
pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa przy UE została przekazana do KE tzw. 
dodatkowa odpowiedź na uzasadnioną opinię w dniu 10 września 2013 r. (…). 

 (dowód: akta kontroli str. 140-367, 1938-1942) 

W grudniu 2013 r. Prezes KZGW zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą 
o rozważenie wystąpienia do SKRM o ponowne rozpatrzenie możliwości 
ustanowienia na terenie kraju jednego programu działań.  

W maju 2014 r. Prezes KZGW wystąpił się do Sekretarza Stanu w MŚ 
o przesunięcie terminu wyznaczenia dodatkowych OSN z sierpnia 2014 r. na 
kwiecień 2016 r., tj. w terminie zgodnym z czteroletnim cyklem azotanowym. Swoje 
stanowisko uzasadniał m.in. możliwymi trudnościami w zharmonizowaniu prac 
czteroletniego cyklu azotanowego 2012–2016 z pracami przygotowawczymi na 
kolejny cykl 2016–2020.  

W czerwcu 2014 r. Sekretarz Stanu w MŚ podtrzymał decyzję o powiększeniu 
powierzchni OSN w oparciu o, przekazane do KE przy odpowiedzi na uzasadnioną 
opinię, projekty rozporządzeń dyrektorów rzgw w sposób polegający na wydaniu 
nowych rozporządzeń z terminem obowiązywania zgodnym z terminem 
obowiązywania obszarów już wyznaczonych.  

W lipcu 2014 r. Zastępca Prezesa KZGW zwrócił się do Zastępcy Dyrektora DZW 
w MŚ o przedstawienie Sekretarzowi Stanu w MŚ argumentów, uzgodnionych przez 
Grupę RŚ, uzasadniających wystąpienie do KPRM w sprawie cofnięcia decyzji 
o dodatkowym wyznaczaniu OSN. W sierpniu 2014 r. Minister Środowiska 
poinformował, że „nie ma uzasadnienia wnioskowanie o zmianę decyzji Komitetu 
Stałego Rady Ministrów”. 

W październiku 2014 r. Prezes KZGW poinformował Zastępcę Dyrektora DZW 
w MŚ o przystąpieniu dyrektorów rzgw do wykonania polecenia Ministra Środowiska 

i zwiększeniu powierzchni OSN w cyklu 20122016.  

W związku z zarzutami KE, Minister podejmował także, od 2012 r., działania w celu 
ustanowienia jednego programu działań na terenie całego kraju poprzez 
wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawie – Prawo wodne. W Ministerstwie 
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w 2014 r. rozpoczął prace zespół roboczy, którego zadaniem było opracowanie 
projektu rozporządzenia w sprawie programu działań obowiązującego na terenie 
całego kraju, co opisano w punkcie III.2 niniejszego wystąpienia. 

W wyroku z dnia 20 listopada 2014 r. TSUE, na podstawie wniesionej w dniu 
26 czerwca 2013 r. przez KE skargi C-356/13 stwierdził, że Polska uchybiła 
zobowiązaniom państwa członkowskiego m.in poprzez niewystarczające określenie 
wód zanieczyszczonych lub wód, które mogą być zanieczyszczone związkami azotu 
pochodzenia rolniczego oraz niewystarczające wyznaczenie stref zagrożenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

W grudniu 2014 r. Prezes KZGW zwrócił się do Ministra Środowiska z propozycją 
odstąpienia od sfinansowania przez poszczególne rzgw ze środków NFOŚiGW 
weryfikacji wód wrażliwych i OSN dla potrzeb ustalenia dodatkowych OSN na lata 

20162020 oraz odstąpienia w trybie pilnym od realizacji prac weryfikacyjnych. 
Swoje stanowisko podtrzymał w piśmie do MŚ z dnia 19 grudnia 2014 r. 
Poinformował też o braku możliwości uzupełnienia sieci monitoringowej dla 
planowanych nowych OSN, w związku z brakiem środków finansowych. Pomimo 
braku zmiany stanowiska Ministra Środowiska w sprawie wyznaczania dodatkowych 
OSN, w dniu 5 marca 2015 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania 
i Zarządzania Wodami (dalej: „DPiZW”) w KZGW zwrócił się do Zastępcy Dyrektora 
DZW w MŚ o podjęcie pilnych działań mających na celu wstrzymanie procesu 
zwiększenia powierzchni OSN. 

Ostatecznie rozporządzenia dyrektorów rzgw w zakresie wyznaczenia dodatkowych 
OSN zostały wydane w 2015 r i w 2016 r., a więc po ogłoszeniu wyroku TSUE 
w dniu 20 listopada 2014 r. 

W listopadzie 2015 r. Prezes KZGW poinformował Sekretarza Stanu w MŚ 
o wydaniu rozporządzeń przez dyrektorów rzgw zwiększających powierzchnię OSN. 
W końcowym efekcie dyrektorzy pięciu rzgw16 w trzecim cyklu realizacji dyrektywy 
azotanowej wyznaczyli 312 wód wrażliwych i 95 OSN o pow. 21.309,4 km2, 
stanowiącej 6,81% powierzchni kraju; 

(dowód: akta kontroli str. 626-627, 635-653, 657-658, 661-664, 669-677) 

W listopadzie 2015 r. i styczniu 2016 r. Podsekretarz Stanu w MŚ zwrócił się 
z prośbą do wojewodów czterech województw, którzy nie uzgodnili dotąd projektów 
rozporządzeń dyrektorów rzgw, dotyczących wyznaczenia dodatkowych OSN, o ich 
uzgodnienie.  

(dowód: akta kontroli str. 1213-1214, 1446-1450, 2656-2659) 

W latach 2010–2017 Kierownictwo MŚ zapoznawało się, omawiało i przyjmowało 
informacje w sprawach dotyczących naruszeń prawa UE, w tym naruszenia 
dotyczącego ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego.  

 (dowód: akta kontroli str. 1782-1791, 1995-2262) 

Dane dotyczące wyznaczania wód wrażliwych i OSN w czwartym cyklu wdrażania 
dyrektywy azotanowej17, Ministerstwo pozyskiwało z bieżącej współpracy 
z dyrektorami rzgw, którzy zgłaszali problemy pojawiąjące się w trakcie uzgadniania 
projektów rozporządzeń w sprawie wyznaczania wód wrażliwych i OSN przez 
wojewodów. W dniu 7 marca 2017 r. RZGW we Wrocławiu przekazał do 
Ministerstwa zestawienie obowiązujących rozporządzeń dyrektorów rzgw w tym 

                                                      
16  W: Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 
17  Od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. 
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zakresie. Wszyscy dyrektorzy rzgw, za wyjątkiem dyrektorów RZGW w Krakowie 
i Gliwicach18 wyznaczyli OSN-y na całym obszarze regionu wodnego. 

(dowód: akta kontroli str. 744-750, 1133-1137, 1635-1640) 

Wobec trudności w uzgadnianiu przez dyrektorów rzgw z wojewodami rozporządzeń 
w sprawie wód wrażliwych i OSN w czwartym cyklu realizacji postanowień 
dyrektywy azotanowej, Minister Środowiska podjął interwencję dzięki której 
doprowadzono do uzgodnienia tych rozporządzeń.  

 (dowód: akta kontroli str. 1145-1146, 1446-1450, 2672-2677) 

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

1. Minister Środowiska nie podjął działań w celu zapewnienia właściwej transpozycji 
do przepisów krajowych art. 3 ust. 4 dyrektywy azotanowej w zakresie 
wskazanego w nim obowiązku, tj. dokonania przez Państwa Członkowskie 
przeglądu, w miarę konieczności dokonania zmian lub dodania do wyznaczenia 
stref zagrożenia, gdzie stosowne, oraz przynajmniej co cztery lata w celu 
uwzględnienia zmian i czynników nieprzewidzianych w czasie poprzedniego 
wyznaczenia. Powyższa regulacja została transponowana do prawa krajowego 
poprzez art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, jedynie 
w zakresie wskazania obowiązku weryfikacji co cztery lata wód i obszarów, 
o których mowa w ust. 3 tej ustawy, w celu uwzględnienia zmian czynników 
nieprzewidzianych podczas ich wyznaczania.  

Minister wyjaśnił, że: przepis art. 3 ust. 4 jest prawidłowo transponowany do 
polskiego porządku prawnego. Przepis upoważniający do wydania aktu prawa 
miejscowego w zakresie wyznaczenia OSN daje możliwość dyrektorowi rzgw do 
wydania nowego lub nowelizującego rozporządzenia w tym zakresie w każdym 
momencie. Wymóg dotyczący okresowego przeglądu wyznaczonych OSN co 4 
lata jest minimalnym wymogiem, zgodnym z dyrektywą azotanową, nakazującym 
dyrektorowi rzgw dokonania przeglądu wyznaczonych OSN co 4 lata. Pragnę 
zauważyć, że omawiana kwestia transpozycji art. 3 ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 
dyrektywy azotanowej nie była przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C–356/13. 

(dowód: akta kontroli str. 751-754c) 

NIK nie podziela argumentacji przedstawionej w wyjaśnieniach Ministra, gdyż 
w przepisie krajowym ograniczono sposób realizacji omawianego obowiązku 
tylko do weryfikacji okresowej, dokonywanej co cztery lata, zamiast wskazania, 
tak jak w dyrektywie azotanowej, ciągłego charakteru obowiązku przedmiotowej 
weryfikacji z zaznaczeniem, iż jest ona wykonywana przynajmniej co cztery lata.  

W ocenie NIK, niepodjęcie działań przez Ministra Środowiska w celu właściwej 
transpozycji do przepisów krajowych art. 3 ust. 4 dyrektywy azotanowej, było 
postępowaniem nierzetelnym. 

2. Minister Środowiska zaakceptował w 2010 r. przekazanie Ministrowi Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zadania przedstawienia twardych naukowych dowodów oraz 
analizy na temat stanu rolnictwa w Polsce wraz z oceną presji rolniczej i jej 
wpływu na stan wód powierzchniowych (rzeki, jeziora, wody przejściowe, wody 
przybrzeżne) i podziemnych oraz wskazania obszarów szczególnie narażonych 
na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Natomiast zgodnie 
z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, obowiązek 

                                                      
18 Na obszarach działania tych RZGW problem zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych 

występował w ograniczonym zakresie. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przeprowadzenia takich analiz oraz wyznaczenia wód wrażliwych i OSN 
spoczywał na dyrektorach rzgw.  

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie wyjaśnił, że nie są mu znane intencje 
przekazania Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywy opracowania 
przedmiotowych materiałów. 

Były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska podał w wyjaśnieniach, że: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwestionował jakość przygotowanych 
wcześniej ekspertyz dotyczących wyznaczania Obszarów Szczególnie 
Narażonych na zanieczyszczenia azotanami rolniczymi. Informuję, iż w tej 
sprawie od lat odbywały się spotkania pomiędzy MŚ, MRiRW, KZGW oraz 
innymi zainteresowanymi stronami. MRiRW stał na stanowisku, że OSN 
w Polsce zostały wyznaczone prawidłowo i nie należy wprowadzać jakichkolwiek 
zmian. Stanowiska tego nie podzielała Komisja Europejska. W tej sytuacji 
w Resorcie Środowiska przeprowadzono analizy już wyznaczonych OSN. Wyniki 
tych analiz, m.in. metodologia, zostały w całości zakwestionowane przez 
MRiRW. MRiRW zobowiązał się przedstawić naukową ekspertyzę, akceptowaną 
przez Komisję Europejską, na podstawie której zostaną na nowo wyznaczone 
w Polsce OSN. Tego typu rozwiązanie miało pozwolić na zakończenie sporu 
pomiędzy poszczególnymi ministerstwami i KE. 

(dowód: akta kontroli str. 1771-1791, 2277-2306, 2692) 

Zdaniem NIK, Minister Środowiska akceptując wykonanie tego zadania przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozbawił się skutecznego wpływu na zakres 
i sposób przygotowania tych analiz i dowodów, a dodatkowo spowodowało to 
zaniechanie w tym czasie działań w celu weryfikacji wód wrażliwych ze strony 
dyrektorów rzgw, którzy w związku z tą decyzją oczekiwali na przedstawienie 
wyników omawianej pracy, która w efekcie okazała się niewystarczająca dla 
zgodnego z prawem krajowym i przepisami UE wyznaczenia wód wrażliwych 
i OSN.  

W ocenie NIK postępowanie Ministra Środowiska było niecelowe i miało wpływ 
na niedostateczne wyznaczenie przez dyrektorów rzgw wód wrażliwych i OSN 
w trzecim cyklu realizacji dyrektywy azotanowej. 

3. Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
pomimo braku merytorycznych podstaw, podjął w kwietniu 2012 r. decyzję 
o konieczności ponownej analizy i zmniejszenia powierzchni projektowanych 
OSN na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego (w części 
północnej).  

Wskutek powyższej decyzji, Prezes KZGW zobligował dyrektorów rzgw do 
ponownej analizy i w efekcie zmniejszenia OSN. Wyznaczone w 2012 r. OSN 
zajmowały powierzchnię kraju o ponad 2% mniejszą w stosunku do OSN 
ostatecznie wyznaczonych w trzecim cyklu realizacji dyrektywy azotanowej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie wyjaśnił, że właściwymi do wskazania 
„przesłanek merytorycznych bądź innych” stanowiących podstawę dla dokonania 
ponownej analizy i zmniejszenia powierzchni obszarów szczególnie narażonych 
na zanieczyszczania azotanami pochodzenia rolniczego dla następujących 
województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, 
pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego (w części północnej) wyznaczonych 
w 2012 r. są (…) ówczesny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, 
obecnie poseł Sejmu VIII kadencji oraz (…) ówczesny Minister Rolnictwa 
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i Rozwoju Wsi, obecnie poseł Sejmu VIII kadencji. Niestety, w zasobach 
Ministerstwa Środowiska nie odnaleziono żadnej dokumentacji, mogącej 
wyjaśniać powody podjęcia decyzji ww. sprawie. Należy przypuszczać, że ww. 
proces decyzyjny nie został udokumentowany. Podobnie w przypadku decyzji 
Prezesa KZGW (nr KZGW/DPIZW–pgw/548/2012/mzc z 27 kwietnia 2012 roku 
oraz KZGW/4332/2012/jw. z 7 maja 2012 roku) właściwym do udzielenia 
odpowiedzi, odnośnie przyczyn ponownej analizy i zmniejszeniu powierzchni 
wyznaczonych obszarów dla wskazanych powyżej województw, jest ówczesny 
p.o. Prezesa KZGW (…). Informuję, że w Ministerstwie nie odnaleziono innej niż 
przekazana do kontroli dokumentacja w tej sprawie. 

Były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska podał w wyjaśnieniach, że 
MRiRW w dalszym ciągu kwestionował prawidłowość wykonanych ekspertyz. 
MRiRW wskazywał również, że objęcie OSN praktycznie w całości wymienionych 
województw spowoduje protesty społeczne. To był powód ponownej analizy 
wykonanej już ekspertyzy. 

 (dowód: akta kontroli str. 1771-1791, 1938-1942, 2277-2306, 2692) 

W ocenie NIK, wpływanie przez Ministra Środowiska na wielkość powierzchni 
i lokalizację OSN w poszczególnych województwach jedynie w związku 
z protestami społecznymi, bez uwzględnienia wymagań wskazanych w art. 47 
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz z pominięciem 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze 
źródeł rolniczych, określonych w rozporządzeniu w sprawie wyznaczania wód 
wrażliwych i OSN, było postępowaniem nielegalnym. Doprowadziło ono do 
wyznaczenia przez dyrektorów rzgw zmniejszonej powierzchni OSN nawet 
w stosunku do wielkości, określonej w ekspertyzie IUNG, która była 
niewystarczająca dla prawidłowego wyznaczenia wód wrażliwych i OSN. 

NIK zwraca uwagę, że w rozporządzeniu w sprawie wyznaczania wód wrażliwych 
i OSN nie podano: 

a) definicji użytych w nim pojęć wód wykazujących eutrofizację i wód wykazujących 
tendencję do eutrofizacji; 

b) kiedy należy uznać, że wystąpiła eutrofizacja lub tendencja do eutrofizacji – czy 
o eutrofizacji świadczy przekroczenie jednego wskaźnika, kilku czy wszystkich 
jednocześnie;  

c) wymaganej do przyjęcia wartości stężenia azotanów – średniej, maksymalnej, 
minimalnej czy percentyla 90 (w szczególności, że sposób dokonywanej w tym 
zakresie przez GIOŚ oceny stanu zmieniał się na przełomie lat);  

d) sposobu uwzględnienia (w ramach załącznika nr 1) jako wskaźnika eutrofizacji 
dla rzek chlorofilu a, który dla tej kategorii wód nie jest badany w ramach PMŚ 
oraz sposobu uwzględnienia przy ocenie stopnia i rodzaju zanieczyszczań wód 
podziemnych wskaźników: tlenu rozpuszczonego, azotu amonowego, azotu 
azotynowego. 

Podsekretarz Stanu w MŚ w powyższej sprawie wyjaśnił, że: (...) nie znam 
powodów jakimi kierował się ówczesny Minister Środowiska (…) nie wskazując 
elementów (…) w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 
rolniczych. Brak zmian rozporządzenia w latach 2006–2008 wynikał z braku 
identyfikacji przez Komisję Europejską jakichkolwiek naruszeń dyrektywy 
azotanowej. Zarzuty formalne KE pojawiły się dopiero w 2010 r. co mogło być 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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spowodowane zmianą podejścia Unii Europejskiej w tym obszarze. Nie znam 
natomiast przyczyn braku zmian rozporządzenia w latach 2002–2006 a następnie 
2008-grudzień 2015. Chciałbym natomiast zaznaczyć, że wskazane (…) 
zagadnienia nie miały wpływu na usunięcie naruszeń stwierdzonych przez KE. Brak 
zmian rozporządzenia po grudniu 2015 roku był wynikiem wniosków wyciąganych 
z przeprowadzanej oceny wpływu, która wskazywała konieczność wprowadzenia 
kompleksowych rozwiązań w „gospodarce wodnej kraju”. Reformę w tym zakresie 
zaplanowano poprzez uchwalenie nowej ustawy Prawo wodne, implementującej 
m.in. prawodawstwo unijne przede wszystkim w zakresie „ramowej dyrektywy 
wodnej” ale również „dyrektywy azotanowej”. (...) Odstąpienie od prac nad 
aktualizacją rozporządzenia, w tym w aspekcie zgłaszanych problemów z jego 
stosowaniem (...) wynikały z przyjęcia przedstawionej powyżej nowej koncepcji 
wdrażania dyrektywy tj. przyjęcia programu ogólnopolskiego. Podjęcie tych prac 
było więc niecelowe z uwagi na długotrwały proces legislacyjny (podobnie jak 
w przypadku prac nad ustawą). Zgodnie z art. 3 ust 5 dyrektywy 91/676/EWG 
państwa członkowskie są zwolnione z obowiązku określania OSN, jeśli ustanawiają 
program działania na terenie całego kraju, a tylko w przypadku określania OSN ww. 
rozporządzenie ma rację bytu. Chciałbym zaznaczyć, że reforma „gospodarki 
wodnej kraju” nie ograniczała się do zmiany przepisów ustawy Prawo wodne. 
W aspekcie zapobiegania zanieczyszczenia wód azotanami równocześnie 
pracowano nad dokumentem niezbędnych dla nowej koncepcji tj. Programem 
działań, który na dzień dzisiejszy jest na końcowym etapie uzgodnień.  

 (dowód: akta kontroli str. 1771-1791, 2263-2275, 2277-2306) 

Zdaniem NIK, nieuwzględnienie ww. kwestii w omawianym rozporządzeniu mógł 
utrudnić praktyczne i jednolite zastosowanie przepisów tego rozporządzenia przy 
wyznaczaniu przez dyrektorów rzgw wód wrażliwych i OSN. Ponadto prowadzenie 
prac nad zmianą ustawy – Prawo wodne nie wykluczało prowadzenia w tym samym 
czasie prac mających na celu doprecyzowanie rozporządzenia w podanym zakresie, 
tym bardziej, iż stanowiło ono podstawę wyznaczania wód wrażliwych i OSN do 
końca 2017 r. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Ministra Środowiska, dotyczące 
oddziaływania na sposób i zakres wyznaczenia obszarów szczególnie narażonych 
na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego w trzecim cyklu realizacji 
dyrektywy azotanowej (w latach 2012–2016) były niewystarczające i niewłaściwe. 
NIK pozytywnie ocenia natomiast działania Ministra wspierające proces uzgadniania 
przez wojewodów rozporządzeń dyrektorów rzgw w sprawie wyznaczenia OSN.  

2. Opracowanie i wdrożenie programów działań 
mających na celu ograniczenie odpływu związków 
azotu pochodzenia rolniczego 

Komisja Europejska w 2010 r. rozpoczęła postępowanie poprzedzające wniesienie 
skargi przeciwko Polsce, uznając sposób realizacji przez Polskę zobowiązań 
wynikających m.in. z art. 5 dyrektywy azotanowej za niewystarczający, 
a w listopadzie 2011 r. wystosowała Uzasadnioną opinię w tej sprawie. 

Zarzuty KE w zakresie niewłaściwych programów działań dotyczyły: 

 nieustanowienia programów działań dla stref zagrożenia w związku 
z niewystarczającym wyznaczeniem tych stref; 

 niewprowadzenia w programach działań zakazu nawożenia na gruntach 
nachylonych: odchodów zwierzęcych w formie stałej (obornika), pozostałości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
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z gospodarstw rybackich i osadów ściekowych oraz ograniczenie tego zakazu 
jedynie do gruntów pozbawionych okrywy roślinnej; 

 niewłaściwego uwzględnienia w programach działań zakazu stosowania 
nawozów. Wskazany w programach zakaz stosowania nawozów od początku 
grudnia do końca lutego nie odzwierciedlał, zdaniem KE, warunków 
klimatycznych panujących w Polsce. W konsekwencji było możliwe stosowanie 
przez rolników nawozów w okresie roku, kiedy rośliny nie są w fazie wzrostu i nie 
wchłaniają azotu – co powoduje wysokie ryzyko zanieczyszczenia wód poprzez 
spływ lub wypłukiwanie azotu. KE wskazała, iż okres wegetacyjny w Polsce trwa 
od 180 do 220 dni, zaczynając się pod koniec marca lub na początku kwietnia 
i kończąc pod koniec października lub na początku listopada. 

(dowód: akta kontroli str. 755-1039) 

W odpowiedzi z dnia 7 listopada 2010 r. na Zarzuty formalne KE Ministerstwo 
Środowiska podało, że Polska wyznaczając na okres 2004–2007 i 2008–2011 
kilkanaście obszarów wrażliwych na azotany pochodzenia rolniczego, ustanowiła dla 
każdego obszaru program działań, posiłkując się przepisem art. 5 ust. 2 dyrektywy, 
transponowanym do prawa krajowego przez art. 47 ust. 7 ustawy – Prawo wodne. 
Wszystkie programy działań składały się z obowiązkowych środków określonych 
w zał. II i III dyrektywy. Ponadto Ministerstwo zwróciło uwagę, że Polska, pomimo iż 
wyznaczyła pojedyncze OSN (w 2004 r. – 21, 2008 r. – 19) i wdrożyła dla każdego 
osobny szczegółowy program, to środkami zaradczymi objęła rolników w całym 
kraju, poprzez ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu19 oraz akty 
wykonawcze do tej ustawy.  

Do powyższej odpowiedzi Ministerstwa załączone zostało zestawienie, w którym 
odniesiono się do poszczególnych uwag zgłoszonych przez KE do programów 
działań, wskazując które uwagi i w jaki sposób zostaną uwzględnione, a które nie są 
zasadne. 

 (dowód: akta kontroli str. 744-750, 755-801, 1040-1043, 1658) 

Minister Środowiska – w odpowiedzi na przekazaną w listopadzie 2011 r. 
Uzasadnioną opinię KE, odnośnie do art. 5 w związku z załącznikiem II pkt A(2), 
A(3), A(4), oraz załącznikiem III pkt 1(1) – (3), pkt 2(1) dyrektywy – poinformował, że 
została powołana specjalna grupa robocza, której zadaniem jest opracowanie 
wzorcowego programu działań dla OSN, uwzględniającego uwagi KE oraz 
wymagania prawa polskiego, oraz że prace nad wzorcowym programem są na 
ukończeniu. Minister zobowiązał się do przekazania KE wzorcowego programu 
w terminie do końca lutego 2012 r. Program ten został przekazany KE w dniu 
16 marca 2012 r.  

 (dowód: akta kontroli, str. 802-855, 1040-1043, 1995-1998, 2128) 

Przedstawiciel Ministra Środowiska uczestniczył w pracach Grupy RŚ, której jednym 
z zadań było opracowanie wzorcowego programu działań dla OSN na terenie całego 
kraju. Na spotkaniu w czerwcu 2011 r. Grupa RŚ uznała, że prace nad 
opracowaniem wzorcowego programu działań na poziomie Grupy RŚ zostały już 
zakończone i należy przystąpić do konsultacji z MŚ, MRiRW oraz instytucjami 
i instytutami im podlegającymi (wyniki konsultacji miały pozwolić na określenie 
ostatecznego kształtu projektu Programu).  

(dowód: akta kontroli str. 1938-1994, 2315-2324) 

                                                      
19  Dz. U. z 2017 r. poz. 668, ze zm. 
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W notatce ze spotkania Grupy RŚ w październiku 2011 r. stwierdzono, że: (…) KE 
pochwaliła przekazany jej projekt programu działań z nielicznymi zastrzeżeniami. 
Pod warunkiem wydania takiego programu działań oraz odpowiedniego 
wyznaczenia OSN, KE zapowiedziała odstąpienie od drogi formalnej przeciwko 
Polsce. Ustalono, że Program działań zostanie w odniesieniu do uwagi KE 
uzupełniony o odpowiednie zapisy, w tym dotyczące dostosowywania programu do 
zmian prawa krajowego. Dodatkowo zostanie zmodyfikowana definicja nawozów 
naturalnych zgodnie z oczekiwaniem KE. Zmieniony zostanie także zapis dotyczący 
czasowego składowania nawozu na polu – uszczegółowiony zostanie maksymalny 
czas zalegania pryzmy na polu (do 12 tygodni). Rolnicy będą mieli obowiązek 
zapisywania daty rozpoczęcia składowania nawozu na polu. Grupa ustaliła, że 
należy zmienić zapis dotyczący nawożenia gruntów zamarzniętych, tak by 
uwzględniał on grunty zamarznięte powierzchniowo. Ustalono także, że na pytanie 
KE w sprawie obszarów o nachyleniu terenu powyżej 10% oraz wskazanych w tabeli 
maksymalnych dawek nawozowych należy skonsultować się z IUNG.  

  (dowód: akta kontroli str. 1969-1970, 2315-2324) 

W przekazanej do KE, w dniu 10 września 2013 r., Informacji uzupełniającej do 
odpowiedzi Rzeczypospolitej Polskiej na uzasadnioną opinię wystosowaną na 
podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w związku 
z uchybieniem zobowiązaniom wynikającym z art. 3 załącznik I oraz art. 5 w zw. 
z załącznikiem II A.(2), A(3), A(4) oraz załącznikiem III pkt 1 (1), pkt 2(1) dyrektywy 
Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 
(naruszenie nr 2010/2063) wskazano, że dla wszystkich ustanowionych 
i ogłoszonych prawnie OSN w okresie programowania 2012–2016 zostały 
zatwierdzone i wdrożone programy działań, z wykorzystaniem wzorcowego 
programu działań, który został akceptowany przez KE, z dwiema drobnymi 
poprawkami. W „Informacji uzupełniającej” przedstawiono kwestie dotyczące 
praktyki rolniczej obwiązującej na OSN z mocy programów działań ustanowionych 
na lata 2012–2016.  

W Ministerstwie brak było dowodu potwierdzającego zaakceptowanie przez KE 
wzorcowego programu działań z poprawkami. 

 (dowód: akta kontroli str. 715-732, 1658, 1792-1809) 

W związku ze skargą KE do TSUE Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił 
swoje stanowisko w piśmie skierowanym do Sekretarza Stanu w MŚ w sierpniu 
2013 r., w którym stwierdził, że: 

 na lata 2012–2016 wyznaczono OSN obejmujące 4,46% powierzchni kraju, co 
stanowi 7,36% użytków rolnych, podczas gdy w okresie programowania na lata 
2008–2012 OSN obejmowały 1,49% powierzchni kraju; 

 do nowych programów działań wprowadzono wymogi o charakterze 
agrotechnicznym obowiązujące przy uprawie gruntów o spadku terenu powyżej 
10%, tak aby minimalizować zjawisko erozji gleb, w tym zapobiegać spływowi 
powierzchniowemu, a w konsekwencji wymywaniu składników mineralnych 
w tym biogenów do wód. Przepisy te stanowią, iż na polach o nachyleniu terenu 
powyżej 10% zabiegi uprawowe należy wykonywać w kierunku poprzecznym do 
nachylenia stoku. Zalecane jest wykonywanie orki, odkładając skiby w górę 
stoku; 
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 w programach działań na lata 2012–2016 wprowadzono zapisy o wydłużeniu 
okresu, w którym nie można stosować poszczególnych rodzajów nawozów, jak 
również zapisy o wprowadzeniu okresowego zakazu wykorzystania nawozów 
mineralnych20.  

 (dowód: akta kontroli str. 1048-1076) 

W odpowiedzi do TSUE na skargę KE21, ustosunkowując się do zarzutu 
dotyczącego niedostatecznego ustanowienia programów działania w związku 
z niedostatecznym wyznaczeniem stref zagrożenia, wskazano na argumentację 
dotyczącą wyznaczania wód wrażliwych i OSN, co opisano w punkcie III.1 
niniejszego wystąpienia. Ponadto w odniesieniu do zarzutu w zakresie:  

 niezgodności krajowego prawa i ustanowionych na jego podstawie programów 
działań, z wymaganiami dyrektywy azotanowej – podano, że warunki dotyczące 
wykorzystania nawozu na terenie o dużym nachyleniu są uregulowane w ustawie 
o nawozach i nawożeniu, która zabrania stosowania nawozów naturalnych 
w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych 
na stokach o nachyleniu większym niż 10%. Przytoczono także przepisy ustawy 
– Prawo wodne i ustawy o odpadach odnoszące się do stosowania ścieków 
i odpadów płynnych jako nawozów. Zaznaczono, że w programach działań 
wymogi dotyczące  nawożenia na terenie o dużym nachyleniu zostały 
doprecyzowane; 

 niewłaściwego określenia okresów, w których wykorzystywanie niektórych 
rodzajów nawozu jest zakazane – wyjaśniono, że na całym terytorium RP 
obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń 
z zakresu ich stosowania, zgodnie z którym stosowanie nawozów organicznych 
i mineralnych jest możliwe jedynie w okresie od początku marca do końca 
listopada, a niezależnie od tego ustawa o nawozach i nawożeniu zakazuje 
stosowania nawozów w okresach o niekorzystnych warunkach klimatycznych, to 
znaczy na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do 
głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu; 

 niezawarcia w programach działań „metodologii” określenia bilansu azotu, 
zgodnie z wymogami dyrektywy azotanowej – poinformowano że: w programach 
obowiązujących w latach 2004–2007 oraz 2008–2011 zawarto wzory, 
pozwalające na  przygotowanie przez każdego rolnika bilansu azotu, 
niezbędnego do przygotowania planu nawożenia; we wzorcowym programie 
działań, do obliczenia zawartości azotu w nawozach wyprodukowanych 
w gospodarstwie przez poszczególne rodzaje zwierząt, stosuje się nowe 

                                                      
20  W zależności od rodzaju użytków rolnych wymogi programów stanowią, iż: wszystkie nawozy można 

stosować od 1 marca danego roku, o ile grunty nie są zalane wodą, zamarznięte lub pokryte śniegiem; 
nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych stosuje się do 15 listopada; nawozy naturalne płynne na 
łąkach i pastwiskach trwałych stosuje się do dnia 15 sierpnia; nawozy naturalne stałe stosuje się na łąkach 
trwałych do dnia 30 listopada, natomiast na pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia i od 
dnia 15 października do dnia 30 listopada; nawozy azotowe mineralne stosuje się na gruntach ornych (GO) 
i uprawach wieloletnich (UW) do 15 listopada – przepis ten nie dotyczy producentów buraków i kukurydzy, 
którzy zawarli kontrakt na ich dostawę po 15 listopada; nie stosuje się nawozów przez cały rok na glebach 
nieuprawianych, w tym na ugorach. Ogólne wymogi dotyczące właściwego terminu stosowania nawozów 
określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.  

21  Podpisanej przez pełnomocnika RP – przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 



 

20 

wskaźniki; obowiązujące programy działań obligują gospodarujących na OSN do 
opracowania bilansu azotu i planu nawożenia22.  

W podsumowaniu odpowiedzi podkreślono, że RP stoi na stanowisku, iż programy 
działań są zgodne z wymogami dyrektywy azotanowej. 

(dowód: akta kontroli str. 856-889) 

W duplice podniesiono m.in., że Komisja Europejska nie bierze pod uwagę że 
w Polsce nie stosuje się nawozów jesienią, a programy działań uwzględniają 
istniejącą praktykę w tym zakresie, zaś wprowadzenie zakazu stosowania nawozów 
jesienią nie przyczyniłoby się w żadnym stopniu do zmniejszenia ryzyka powstania 
zanieczyszczeń. Wskazano także, że rolnictwo w Polsce jest bardzo zróżnicowane 
i dawki nawozów powinny być dostosowane do potrzeb indywidualnego 
gospodarstwa, a nawet pola, a nie wyliczane dla średniego plonu w kraju. 

(dowód: akta kontroli str. 995-1039) 

Reagując na Zarzuty formalne KE, Minister Środowiska od 2012 r. podejmował 
działania w celu ustanowienia jednego programu działań na terenie całego kraju 
poprzez wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawie – Prawo wodne. 
W Ministerstwie w 2014 r. rozpoczął prace zespół roboczy, którego zadaniem było 
opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie programu działań obowiązującego 
na terenie całego kraju. 

Pierwszy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie 
przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, Minister przekazał do uzgodnień międzyresortowych w dniu 14 grudnia 
2012 r. Projekt ten zakładał opracowanie programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Minister przekazał ten projekt 
również do Sekretarza KSE23 wraz z informacją, że nie została rozstrzygnięta 
rozbieżność z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca kierunku rozwiązań 
prawnych zmierzających do zapewnienia prawidłowego wdrożenia dyrektywy 
azotanowej, a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraziło zdecydowany 
sprzeciw wobec wprowadzenia na obszarze całego kraju jednego programu działań. 
Ministerstwo Środowisko wskazało, że rozbieżność ta będzie przedmiotem 
rozstrzygnięcia SKRM, a MRiRW nie przedstawiło propozycji będącej alternatywą 
dla propozycji MŚ i jednocześnie zbieżnej z oczekiwaniami KE.  

(dowód: akta kontroli str. 7-487, 1067-1076, 1446-1543) 

W okresie od dnia 31 sierpnia 2012 r. do dnia 16 kwietnia 2013 r. Minister  
Środowiska wnioskował do SKRM o rozstrzygnięcie rozbieżności z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej kierunku rozwiązań prawnych zmierzających do 
zapewnienia prawidłowego wdrożenia dyrektywy azotanowej. Pomimo, że wniosek 
Ministra był dwukrotnie rozpatrywany przez SKRM (na posiedzeniu w dniu 
13 września 2012 r. oraz w dniu 3 kwietnia 2013 r.) rozbieżność nie została 
rozstrzygnięta.  

(dowód: akta kontroli str. 7-81, 1782-1880) 

                                                      
22  Wymóg ten odnosi się do prowadzących działalność gospodarujących na powierzchni powyżej 100 ha 

użytków rolnych na OSN. W gospodarstwach tych nie można stosować wyższych dawek nawożenia niż 
wynikające z planu nawożenia. Natomiast prowadzący działalność rolniczą na OSN na powierzchni 
mniejszej niż 100 ha użytków rolnych stosują dawki nieprzekraczające maksymalnych dawek nawożenia 
azotem dla określonych upraw w plonie głównym. 

23  Pismem z dnia 16 kwietnia 2013 r. 
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Sekretarz KSE w piśmie (z dnia 8 maja 2013 r.) skierowanym do Sekretarza SKRM 
poinformował o zobowiązaniu Ministerstwa Środowiska do sporządzenia protokołu 
rozbieżności uwzględniającego nieuzgodnione uwagi i rekomendował rozpatrzenie 
dokumentu wraz z protokołem rozbieżności, a w przypadku przedłużającej się 
dyskusji w ramach SKRM w sprawie rozbieżności stanowisk Ministerstw, za 
właściwe uznał wydzielenie tej kwestii do odrębnego projektu ustawy. Pismem 
z dnia 10 lipca 2013 r. Minister Środowiska skierował projekt ustawy do rozpatrzenia 
na posiedzeniu SKRM informując, że projekt został rozpatrzony przez KSE (w dniu 
8 maja 2013 r.) oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Podał także, że sposób wdrożenia postanowień 
dyrektywy azotanowej pozostaje rozbieżnością, której rozstrzygnięcie ma 
zasadnicze znaczenie dla dalszych prac nad projektem ustawy. Pismem z dnia 
24 lipca 2013 r. Minister przekazał do KSE uwagi zgłoszone do projektu ustawy24. 
W dniu 25 lipca 2013 r. w wyniku dyskusji nad projektem ustawy KSRM przyjął, że 
dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Komitetu, po dokonaniu 
przez Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych 
konsultacji w zakresie projektowanych rozwiązań wynikających z transpozycji 
dyrektywy. Uzgodnienia te pozwolą Komitetowi podjąć decyzje odnośnie do 
utrzymującej się rozbieżności, a także pozwolą na dopracowanie kwestii związanych 
ze skutkami finansowymi projektowanej ustawy, o co wnioskował w uwagach 
Minister Finansów.  

(dowód: akta kontroli str. 82-141) 

W zaprezentowanym na posiedzeniu kierownictwa resortu środowiska, w dniu 
9 lipca 2013 r., dokumencie pt. Wnioski ze spotkania z Komisją Europejską 
w sprawie wdrażania prawa UE z 21 czerwca 2013 r. wskazano, że KE oczekiwała 
dodatkowych konkretnych informacji co do dalszych działań Polski w zakresie 
wyznaczenia OSN, które pozwoliłyby na wstrzymanie wystąpienia ze skargą do 
TSUE. KE podkreśliła, że spotkanie Ministrów Środowiska i Rolnictwa z komisarzem 
Potocnikiem nie doprowadziło do uzgodnienia stanowisk i akceptacji 
zaproponowanych rozwiązań. KE uzyskała jednak na spotkaniu dość jednoznaczny 
sygnał ze strony przedstawiciela MRiRW, że w najbliższym czasie nie jest 
przewidywana znacząca zmiana stanowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 733-743, 1782-1887, 1995-1998) 

Na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2013 r. SKRM rozstrzygnął, że Minister 
Środowiska odstąpi od koncepcji ustanowienia na terenie całego kraju jednego 
programu działań. Przyjęto, że zakres OSN zostanie określony w oparciu 
o ekspertyzę IUNG. Kwestie finansowe związane z przyjętym rozwiązaniem zostaną 
omówione na odrębnym spotkaniu, a Minister Środowiska i Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi podejmą wszelkie wspólne działania zmierzające do przekonania KE 
o słuszności projektowanych rozwiązań. Minister Środowiska na posiedzeniu 
Komitetu zasygnalizował potrzebę ustnego przedstawienia na posiedzeniu Rady 
Ministrów informacji o ryzyku i wyzwaniach społecznych związanych z kwestią 
wyznaczania obszarów OSN.  

                                                      
24  Ponownie wskazano, że rozbieżność pomiędzy Ministrem Środowiska i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

powinna zostać rozstrzygnięta przez Stały Komitet Rady Ministrów. Merytoryczne podstawy wyznaczenia 
w Polsce OSN zawarte są w trzech opracowaniach (na zlecenie KZGW, MRiRW, KE). Powierzchnie OSN 
proponowane w tych opracowaniach są większe niż powierzchnia aktualnie wyznaczonych OSN. KE na 
obecnym etapie wydaje się być skłonna zaakceptować jedynie rozwiązania proponowane w opracowaniu 
Uniwersytetu w Wageningen (Holandia) pt. Ocena wyznaczenia OSN w Polsce opracowanym na zlecenie 
KE, tj. wyznaczenie co najmniej 2/3 powierzchni kraju jako OSN. Ministerstwo Rolnictwa żadnej z nich. MŚ 
zaznaczyło, że konieczne jest niezwłoczne ustalenie kierunku dalszych prac legislacyjnych zmierzających 
do wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających wdrożenie dyrektywy azotanowej w sposób 
oczekiwany przez KE. 
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Projekt ustawy – Prawo wodne został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 
14 stycznia 2014 r. W okresie kwiecień–czerwiec 2015 r. Minister przekazywał 
projekt ustawy na posiedzenia SKRM. W dniu 23 czerwca 2015 r. Minister 
wnioskował do Sekretarza Rady Ministrów o przedłożenie projektu na najbliższe 
posiedzenie Rady Ministrów. W dniu 20 sierpnia 2015 r. Sekretarz Rady Ministrów 
poinformował, że projektowi nie zostanie nadany bieg, z uwagi na harmonogram 
prac parlamentarnych.  

W kwietniu 2016 r. Sekretarz Rady Ministrów wyraził zgodę na przedłożenie projektu 
ustawy do rozpatrzenia przez SKRM z pominięciem etapu uzgodnień oraz 
konsultacji publicznych. Projekt z autopoprawkami został przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 18 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 368-487) 

TSUE, w wyroku z dnia 20 listopada 2014 r., uznał zasadność zarzutów KE 
dotyczących programów działań. Po wydaniu wyroku Sekretarz Stanu w MŚ oraz 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalili (w wyniku spotkań w dniu 20 listopada 
i 1 grudnia 2014 r. z udziałem m.in. przedstawicieli KZGW), że zostanie 
wprowadzony jednolity program działań na obszarze całego kraju25, który będzie 
obowiązywał od 1 maja 2016 r., tj. pierwszego dnia czwartego cyklu dyrektywy 
azotanowej.  

Opracowanie tego programu powierzono Zespołowi, w skład którego weszli eksperci 
z MŚ, MRiRW oraz KZGW. Funkcję przewodniczącego Zespołu powierzono 
Zastępcy Prezesa KZGW. 

Przewodniczący Zespołu, zgodnie z prośbą Sekretarza Stanu w MŚ, przekazywał 
(w okresie kwiecień – wrzesień 2015 r.) comiesięczne raporty na temat postępów 
prac nad projektem programu. W raportach tych każdorazowo wskazywał, że Zespół 
pracuje w trybie roboczy, ponieważ nadal nie został formalnie powołany (powołanie 
Zespołu miało się odbyć w drodze zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania Programu działań 
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru 
całego kraju).  

Przewodniczący Zespołu, przekazując projekt programu w dniu 4 września 2015 r., 
ponownie zwrócił się do Sekretarza Stanu w MŚ o wskazanie podstawy prawnej 
oraz terminu do przeprowadzenia konsultacji (z uwagi na fakt, że przepisy 
obowiązującej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne nie dawały 
upoważnienia do podjęcia działań związanych z wdrożeniem programu na terenie 
całego kraju).  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 22 października 2015 r. 
poinformował Ministra Środowiska, iż po analizie projektu programu działań, 
przygotowanego przez roboczy zespół pracujący przy KZGW oraz ekspertyzy, 
dotyczącej skutków ekonomicznych przyjęcia zaproponowanych w ww. projekcie 
działań26, zasadnym jest utrzymanie obecnie funkcjonujących, mniej kosztowych ze 
względu na skalę oddziaływania rozwiązań, dotyczących sposobu wdrażania 
postanowień dyrektywy azotanowej w Polsce.   

  (dowód: akta kontroli str. 1451-1543, 2693-2695) 

                                                      
25  Możliwość taka wynikała z art. 3 ust. 5 dyrektywy azotanowej, który stanowi, że Państwa Członkowskie są 

zwolnione z obowiązku określania szczególnych stref zagrożenia, jeśli ustanawiają i stosują programy 
działania określone w art. 5 zgodnie z niniejszą dyrektywą, na całym terytorium kraju. 

26  Opracowanej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut 
Badawczy. 
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W Ministerstwie Środowiska wiedzę o liczbie, rodzaju i powierzchni OSN, dla 
których dyrektorzy rzgw wprowadzili programy działań, uzyskiwano z: rozporządzeń 
dyrektorów rzgw; raportów z wykonania dyrektywy azotanowej przyjmowanych 
przez kierownictwo resortu środowiska; informacji pozyskiwanych w miarę potrzeb 
z KZGW oraz rzgw.  

(dowód: akta kontroli str. 2263-2275) 

W okresie obowiązywania trzeciego cyklu dyrektywy azotanowej dla 49 OSN 
wyznaczonych w 2012 r., obejmujących około 4,46% kraju, dyrektorzy rzgw 
ustanowili w drodze rozporządzeń programy działań. W trakcie trzeciego cyklu 
dyrektywy azotanowej wyznaczono dodatkowo w latach 2015–2016 46 OSN, 
obejmujących 2,19% powierzchni kraju. Dla tych dodatkowo wyznaczonych OSN 
dyrektorzy rzgw nie wprowadzili programów działań. Jak wyjaśnił Podsekretarz 
Stanu w MŚ dla doznaczonych OSN zgodnie z art. 47 ust. 7 w ustawie z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, dyrektorzy RZGW opracowują programy działań 
w ciągu 2 lat od wyznaczenia obszarów OSN. W związku w zastosowaniem nowego 
podejścia w zakresie stosowania dyrektywy azotanowej w Polsce, dla doznaczonych 
obszarów OSN nie zostały opracowane programy działań. 

(dowód: akta kontroli str. 2263-2275) 

W związku ze zwiększaniem powierzchni OSN w trzecim cyklu dyrektywy 
azotanowej, Zastępca Prezesa KZGW skierował do Zastępcy Dyrektora DZW w MŚ 
pismo27 z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości powstałych przy dodatkowym 
wyznaczeniu OSN, w tym m.in. prosił o wyjaśnienie od kiedy powinny zacząć 
obowiązywać rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programów działań, skoro 
zgodnie z dyrektywą azotanową ustanowienie programów działań dla dodatkowo 
wyznaczonych OSN powinno nastąpić w ciągu jednego roku od momentu 
ogłoszenia rozporządzeń w sprawie określenia wód wrażliwych28. Minister 
Środowiska nie ustosunkował się do powyższej wątpliwości29.  

 (dowód: akta kontroli str. 644-646, 649-650, 1771-1781) 

Pismem z dnia 23 stycznia 2015 r.30 Minister poinformował KE, że w celu wykonania 
wyroku zostanie wprowadzony na terenie całego kraju jeden program działań, co 
znalazło odzwierciedlenie w projekcie nowej ustawy – Prawo wodne. Projekt ww. 
ustawy został przyjęty przez kierownictwo Ministerstwa w dniu 19 grudnia 2014 r. 
i przekazany do uzgodnień międzyresortowych. W ww. piśmie Minister zamieścił 
harmonogram prac nad projektem ustawy, a także dodał, że w celu przygotowania 
projektu rozporządzenia wprowadzającego jeden program działań powołany 
zostanie zespół, wskazując iż wdrożenie tego programu planowane jest od 
1 maja 2016 r. 

W 2017 r. Minister Środowiska przekazał KE kolejne informacje nt. wykonania 
wyroku: 

 w odpowiedzi RP z dnia 14 kwietnia 2017 r. na zarzuty formalne KE Minister 
poinformował m.in., że projekt ustawy – Prawo wodne, wykonujący wyrok został 
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r., znajduje się na 
etapie opracowywania tekstu ostatecznego. W odpowiedzi tej Minister zamieścił 

                                                      
27  Nr KZGW/DPiZW-pgw/970/2014/wk z dnia 16 czerwca 2014 r.  
28  Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy azotanowej, w ciągu dwuletniego okresu, po wstępnym wyznaczeniu 

określonym w art. 3 ust. 2, lub też w ciągu jednego roku od każdego dodatkowego wyznaczenia 
określonego w art. 3 ust. 4, państwa członkowskie do celów realizacji celów określonych w art. 1 
ustanawiają programy działania w odniesieniu do wyznaczonych stref zagrożenia. 

29  Pismo nr DZW-II-077-3/33316/14/JW z dnia 13 sierpnia 2014 r. 
30  Nr DP -7010-25/2654/14/ŁA. 
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również harmonogram prac nad rozporządzeniem w sprawie programu działań 
(w harmonogramie tym założono, że w lutym 2018 r. projekt zostanie 
przedłożony Radzie Ministrów);  

 w dniu 11 maja 2017 r. poinformował o skierowaniu projektu ustawy – Prawo 
wodne do prac w Sejmie31;  

 w dniu 8 listopada 2017 r. poinformował o ogłoszeniu ustawy – Prawo wodne 
w Dzienniku Ustaw RP i notyfikowaniu w Bazie Krajowych Środków 
Wykonawczych32. 

 (dowód: akta kontroli str. 1045, 1134-1135, 1195-1212, 1220-1221) 

Realizując wynikający z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne33 (dalej: „ustawa – Prawo wodne z 2017 r.”) obowiązek, dotyczący 
opracowania, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, projektu 
programu działań (o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy – Prawo wodne 
z 2017 r.), Minister przekazał (pismem z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt programu działań. Bazował on na projekcie 
opracowanym przez Międzyresortowy Zespół. Przekazując do uzgodnień projekt 
programu Minister zwrócił uwagę na wprowadzenie do projektu poprawek 
w zakresie zróżnicowania środków oraz sposobów postępowania, o których mowa 
w art. 104 ust. 3 nowej ustawy – Prawo wodne34. Zmiany te wprowadzono 
w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej (zaprezentowanym na spotkaniu 
w dniu 23 czerwca 2017 r.), dotyczącym usunięcia z ustawy – Prawo wodne 
przepisów mówiących o ujęciu w programie działań progów do jego stosowania.  

Do przekazanego projektu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismem z dnia 
26 września 2017 r.) wniósł uwagi dotyczące m.in.: terminów stosowania nawozów – 
w większości przypadków wydłużając okres ich stosowania o około 1 miesiąc; 
wydłużenia terminu wejścia w życie obowiązku posiadania zbiorników oraz okresu 
przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych. 

Pismem z dnia 30 października 2017 r. Minister poinformował Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, że w stosunku do przedstawionego uprzednio projektu programu 
wprowadzono postanowienie przejściowe, które będzie kontynuacją 
dotychczasowego przepisu art. 25 ustawy o nawozach i nawożeniu, uchylonego 
przez art. 506 ustawy – Prawo wodne z 2017 r., utrzymujące obowiązek 
przechowywania gnojówki i gnojowicy wyłącznie w szczelnych zbiornikach 
o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego 
nawozu.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 20 listopada 2017 r., przekazał 
kolejne uwagi do projektu programu. Dotyczyły one m.in. konieczności ujednolicenia 
stosowanej terminologii, zapisów wykraczających poza wymagania dyrektywy 
azotanowej, sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych. 
Równocześnie poinformował, że uważa projekt za uzgodniony. 

Uzgodniony z MRiRW projekt programu przekazano, jako załącznik do projektu 
rozporządzenia Rady Ministrów, do uzgodnień międzyresortowych w dniu 1 grudnia 
2017 r. Program zawierał wszystkie wymogi określone w art. 104 ust. 2 ustawy – 

                                                      
31  Pismem nr DP-ZPUE.7010.3.7.2017.LA. 
32  Pismem nr DP-ZPUE.7010.3.8.2017.LA. 
33  Dz. U. poz. 1566, ze zm. 
34  Tj. liczby utrzymywanych zwierząt gospodarskich; wielkości użytków rolnych, na których jest prowadzona 

produkcja rolna; intensywności prowadzonej produkcji rolnej; części obszaru kraju z uwzględnieniem: 
warunków glebowych, warunków klimatycznych, warunków wodnych i środowiska; uksztaltowania terenu, 
zagospodarowania gruntów oraz praktyki rolniczej, w tym systemu płodozmianu.  
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Prawo wodne z 2017 r. oraz został przygotowany z uwzględnieniem zasad 
określonych w art. 104 ust. 3 tej ustawy. W projekcie określono zasady rolniczego 
wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu (część A pkt 2 
załącznika 2 dyrektywy) oraz wskazano terminy, w których stosuje się nawozy na 
gruntach rolnych (ust. 1 pkt 1 załącznika III dyrektywy).   

 (dowód: akta kontroli str. 1133-1137, 1227-1144, 1446-1543) 

Do ww. projektu rozporządzenia osiem instytucji zgłosiło łącznie 71 uwag35. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskował m.in. o rozważenie możliwości uregulowania 
zasad stosowania nawozów w nadzwyczajnych warunkach pogodowych. Minister 
Spraw Zagranicznych w przesłanej opinii stwierdził, że projekt jest niezgodny 
z prawem UE. W wyniku uzgodnień uwzględniono osiem uwag MSZ, dziewięć 
zostało przez MSZ wycofanych, a w przypadku dwóch, według stanu na dzień 
18 stycznia 2018 r., utrzymywały się rozbieżności dotyczące: 

 wprowadzenia okresu przejściowego na dostosowanie się do wymogów ustawy – 
Prawo wodne z 2017 r. i programu działań dla podmiotów prowadzących 
produkcję rolną oraz działalność, w ramach której przechowywane są odchody 
zwierzęce lub stosowane nawozy. Zgodnie z pkt 1.4.12 programu działań, okres 
dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do 
przechowywania nawozów naturalnych do wymogów ma wynosić od 4 do 14 lat 
w zależności od rodzaju podmiotu. Zdaniem Ministra Spraw Zagranicznych, 
dyrektywa azotanowa nie przewiduje możliwości odroczenia terminu stosowania 
jej wymogów i dążenia do realizacji jej celów, dlatego wprowadzenie okresu 
przejściowego na dostosowanie niewątpliwie zostanie negatywnie ocenione 
przez KE i może wpłynąć na ocenę prawidłowości implementacji dyrektywy 
azotanowej oraz wykonania wyroku. Ministerstwo Środowiska prezentuje 
stanowisko, że KE dopuszcza wprowadzenie okresów przejściowych na 
dostosowanie się do wymogów programu działań;  

 wprowadzenia w pkt 1.4.8 programu działań możliwości przechowywania, 
w pewnych warunkach do sześciu miesięcy, obornika bezpośrednio na gruntach 
rolnych, podczas gdy dla realizacji celu dyrektywy azotanowej istotne jest 
odpowiednie przechowywanie nawozów, w tym obornika, tj. takie, które 
zapobiega jego przenikaniu do wód. Ministerstwo Środowiska zaproponowało, że 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzupełni uzasadnienie do projektu 
rozporządzenia o informacje dotyczące przechowywania obornika przez okres 
sześciu miesięcy. 

 (dowód: akta kontroli str. 1668-1770) 

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

1. Minister Środowiska, mimo wiedzy o niewłaściwej transpozycji do przepisów 
krajowych art. 5 ust. 1 dyrektywy azotanowej36, nie podjął działań mających na 
celu wyeliminowanie tej niezgodności.  

W myśl art. 5 ust. 1 dyrektywy azotanowej w ciągu dwuletniego okresu, po 
wstępnym wyznaczeniu określonym w art. 3 ust. 2, lub też w ciągu jednego roku 

                                                      
35  Rządowe Centrum Legislacji zgłosiło uwagi po wyznaczonym terminie. Uwagi te zostaną rozpatrzone na 

późniejszym etapie prac legislacyjnych.  
36  Pismo Zastępcy Prezesa KZGW z dnia 16 czerwca 2014 r. z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości powstałych 

przy dodatkowym wyznaczeniu OSN, w tym m.in. o wyjaśnienie od kiedy powinny zacząć obowiązywać 
rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programów działań, skoro zgodnie z dyrektywą azotanową 
ustanowienie programów działań dla dodatkowo wyznaczonych OSN powinno nastąpić w ciągu jednego 
roku od momentu ogłoszenia rozporządzeń w sprawie określenia wód wrażliwych. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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od każdego dodatkowego wyznaczenia określonego w art. 3 ust. 4, Państwa 
Członkowskie do celów realizacji celów określonych w art. 1 ww. dyrektywy 
ustanawiają programy działania w odniesieniu do wyznaczonych stref 
zagrożenia. Przepis ten nie został prawidłowo transponowany w art. 47 ust. 7 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, w którym wskazano jedynie 
dwuletni termin na opracowanie programu działań od daty wyznaczenia OSN. 

Minister podał w wyjaśnieniach, że: programy działań dla OSN ustanowionych 
w latach 2015-2016 nie zostały ustanowione ze względu na fakt zaawansowania 
prac legislacyjnych nad nową ustawą – Prawo wodne, która wprowadzała jeden 
program działań na terenie całego kraju. Dodatkowo pragnę zauważyć, że 
dyrektywy jedynie wyjątkowo mogą wywierać bezpośredni skutek i takie sytuacje 

mają zastosowanie wobec jednostek  osób fizycznych i prawnych w przypadku 
gdy stroną przeciwną jest państwo lub inny podmiot publiczny (wertykalna 
bezpośrednia skuteczność). 

(dowód: akta kontroli str. 644-646, 751-754c, 1668-1770) 

W ocenie NIK, brak działań Ministra Środowiska w omawianym zakresie był 
postępowaniem nierzetelnym, które przyczyniło się do niewprowadzenia przez 
dyrektorów rzgw programów działań dla 46 OSN, wyznaczonych dodatkowo 

w latach 20152016. 

2. Minister Środowiska nie podjął działań celem zmiany rozporządzenia z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych37, pomimo że rozporządzenie to nie spełniało wymogów 
dyrektywy azotanowej. Minister nie dokonał zmiany ww. rozporządzenia nawet 
po wydaniu przez Trybunał UE wyroku z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie  
C-356/13.  

W rozporządzeniu tym nie uwzględniono prawidłowej transpozycji dyrektywy 
azotanowej w zakresie zakazu nawożenia na gruntach nachylonych: odchodów 
zwierzęcych w formie stałej (obornika), pozostałości z gospodarstw rybackich 
i osadów ściekowych oraz ograniczenie tego zakazu jedynie do gruntów 
pozbawionych okrywy roślinnej.  

Podsekretarz Stanu w MŚ wyjaśnił, że brak zmian rozporządzenia w latach 
2006–2008 wynikał z braku identyfikacji przez Komisję Europejską jakichkolwiek 
naruszeń dyrektywy azotanowej. Zarzuty formalne KE pojawiły się dopiero 
w 2010 r. co mogło być spowodowane zmianą podejścia Unii Europejskiej w tym 
obszarze. Nie znam natomiast przyczyn braku zmian rozporządzenia w latach 
2002–2006 a następnie 2008 – grudzień 2015. (…) Brak zmian rozporządzenia 
po grudniu 2015 roku był wynikiem wniosków wyciąganych z przeprowadzanej 
oceny wpływu, która wskazywała konieczność wprowadzenia kompleksowych 
rozwiązań w „gospodarce wodnej kraju”. Reformę w tym zakresie zaplanowano 
poprzez uchwalenie nowej ustawy – Prawo wodne, implementującej m.in. 
prawodawstwo unijne przede wszystkim w zakresie „ramowej dyrektywy wodnej” 
ale również „dyrektywy azotanowej”. (…) Dodatkowo, projektowane zmiany 
ustawy – Prawo wodne uchyliłyby podstawę prawną do wydania rozporządzenia 
wydawanego na podstawie art. 47 ust. 8 pkt 2 tej ustawy ze względu na fakt, że 
program działań miał obowiązywać (a na dzień dzisiejszy obowiązuje) na terenie 
całego kraju. Z tego względu (…) niecelowe było podjęcie równocześnie prac 
nad zmianą ww. rozporządzenia ponieważ prace legislacyjne prowadzone nad 

                                                      
37  Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44. 
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projektem rozporządzenia, a projektem ustawy byłyby ze sobą sprzeczne. 
Zmiana rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych byłaby również problematyczna 
ze względów legislacyjnych. Przepisy art. 47 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne są bardzo lakoniczne i wprowadzenie zakazów bez jasno 
sformułowanego upoważnienia ustawowego mogłoby zostać zakwestionowane 
w trakcie uzgodnień międzyresortowych przez Rządowe Centrum Legislacji. 
Wolą polityczną opartą na wynikach oceny skutków regulacji było objęcie terenu 
całego kraju jednym Programem działań, co gwarantowało pełne wykonanie 
wyroku C-356/13 i implementację dyrektywy azotanowej (…). 

(dowód: akta kontroli str. 1665-1666, 1771-1791) 

Zdaniem NIK, w związku z długotrwałym procesem legislacyjnym nowej ustawy – 
Prawo wodne, zasadnym było równoczesne podjęcie działań mających na celu 
zmianę ww. rozporządzenia w sprawie programów działań.   

W ocenie NIK zaniechanie przez Ministra Środowiska zmiany rozporządzenia 
celem uwzględnienia w nim zmian dotyczących programów działań w zakresie 
zgodnym z wyrokiem TSUE z 20 listopada 2014 r., było postępowaniem 
nierzetelnym. 

3. Minister nie zapewnił, aby opracowany w ramach Grupy RŚ, wzorcowy program 
działań dla wszystkich OSN na terenie całego kraju spełniał wszystkie 
wymagania, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, określone w rozporządzeniu 
w sprawie programów działań. 

W pracach Grupy RŚ, której jednym z zadań było opracowanie wzorcowego 
programu działań dla wszystkich OSN na terenie całego kraju, uczestniczył 
przedstawiciel Ministra. Tym samym Minister zapewnił sobie możliwość wpływu 
na kształt wzorcowego programu działań. Kontrola wykazała, iż w opracowanym 
przez Grupę RŚ wzorcowym programie były następujące braki w zakresie 
środków zaradczych, określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia:  

a) pkt 2 Nawożenie pól na zboczach: (-) w ppkt 4 – nie ustalono, że gleby 
położone na zboczach powinny być utrzymywane w dobrej strukturze, przede 
wszystkim, że należy zapobiegać ich zagęszczeniu i zaskorupieniu, (-) 
w ppkt 8 – nie nałożono obowiązku zadarniania dróg spływu wód opadowych 
i koszenia trawy przynajmniej jeden raz w okresie wegetacji;  

b) pkt 4 Nawożenie pól w pobliżu cieków wodnych i stref ochrony wód: (-) ppkt 2 
– nie ustalono, że w odległości 20 m od wód powierzchniowych nie można 
stosować nawozów naturalnych oraz, że nawozy mineralne powinny być 
rozsiewane ręcznie, (-) ppkt 3 – nie ustalono wymogu, aby na tym obszarze 
stosować sprzęt do stosowania nawozów w dobrym stanie technicznym 
i starannie wyregulowany oraz, że zabieg nawożenia należy dokonywać przy 
sprzyjającym kierunku wiatru, zapobiegającym znoszeniu cząstek lub kropli 
nawozu na powierzchnię wody i cieków wodnych;  

c) pkt 7 Użytkowanie gruntów i organizacja produkcji na użytkach rolnych: (-) 
w ppkt 2) – nie ustalono sposobu użytkowania rolniczego w zależności od 
poziomu wody gruntowej oraz konieczności trwałego zadarnienia lub 
zalesienia gruntów położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20%, (-) 
w ppkt 3) – nie określono sposobu zagospodarowania gruntów czasowo 
ugorowanych lub odłogowanych, (-) w ppkt 4) do 9) – brak zapisów 
dotyczących płodozmianów, (-) w ppkt 15) – brak zapisów odnośnie 
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obowiązku stosowania wypasu rotacyjnego, systemem kwaterowym lub 
dawkowanym przy wymaganej ilości kwater, ustalonej na podstawie 
wyliczenia sposobem określonym w rozporządzeniu, (-) ppkt 17) – brak 
zapisu odnośnie wyjątkowego stosowania przeorania darni i ponownego 
obsiewu użytku zielonego, (-) ppkt 18) – brak zapisu o ograniczeniu do 
przypadku ostatecznego zamiany użytku zielonego na grunt orny, (-) ppkt 19) 
– brak zapisu odnośnie zakazu użytkowania użytków zielonych położonych 
w pobliżu zabudowań inwentarskich jako stałego wybiegu dla zwierząt; 

d) pkt 8 Minimalna powierzchnia „zielonych pól”: (-) w ppkt 1 – nie ustalono 
obowiązku, aby na terenach równinnych około 60% powierzchni gruntów 
ornych, a na terenach zagrożonych erozją – przynajmniej 75% powierzchni 
gruntów ornych przez cały rok (również w okresie zimowym) powinno 
pozostawać pod okrywą roślinną, (-) w ppkt 2 – nie ustalono stosowania 
w ogniwie zmianowania rośliny ozime/rośliny jare stosowania międzyplonów 
z wiosennym przyorywaniem, w ppkt 3 i w ppkt 4 – nie określono 
przyorywania rozdrobnionej słomy zbóż, rzepaku i kukurydzy i możliwości 
zmniejszenia o 20% powierzchni gruntów, które powinny pozostawać 
w okresie zimy pod okrywą roślinną przy określonej powierzchni z przyoraną 
słomą.  

Wyjaśniając przyczyny zaakceptowania wzorcowego programu działań, który nie 
spełniał wszystkich wymagań określonych w ww. rozporządzeniu Ministra 
Środowiska, przedstawiciel Ministra w Grupie RŚ stwierdziła m.in., że 
opracowany projekt jednolitego programu działań został przygotowany w taki 
sposób, aby spełniał możliwie jak najlepiej oczekiwania KE, przekazane 
w wezwaniu do usunięcia uchybienia oraz ówczesne przepisy prawne z sektora 
rolnictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 1665-1666, 1938-1994, 2315-2324) 

W ocenie NIK, niespowodowanie przez Ministra Środowiska uwzględnienia 
w projekcie wzorcowego programu działań wszystkich środków zaradczych do 
obowiązkowego stosowania, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
w sprawie programów działań, było postępowaniem nierzetelnym.  

4. Minister nie podjął działań w celu sformalizowania prac Międzyresortowego 
Zespołu do spraw opracowania Programu działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru całego kraju, co skutkowało 
brakiem możliwości prawidłowego skoordynowania oraz zakończenia prac przez 
ten Zespół. 

Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania Programu 
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla 
obszaru całego kraju (powołanego w wyniku ustaleń Ministra Środowiska oraz 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) w przekazywanych Ministrowi Środowiska 
(w okresie kwiecień – wrzesień 2015 r.) comiesięcznych raportach na temat 
postępów prac nad projektem programu działań każdorazowo wskazywał, że 
Zespół pracuje w trybie roboczym, ponieważ nie został formalnie powołany. 
Powołanie Zespołu, jak wskazywał jego przewodniczący, miało się odbyć 
w drodze zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia 
Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania Programu działań mających 
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru całego 
kraju.  

Podsekretarz Stanu w MŚ wyjaśnił: nie są znane powody niepowołania 
Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania Programu działań mających 
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na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru całego 
kraju. Należy jednakże wskazać, że w obowiązującej wówczas ustawie – Prawo 
wodne obowiązywał inny system wypełniania Dyrektywy Azotanowej w Polsce, 
polegający na wyznaczaniu obszarów OSN  dla tych obszarów ustanawiania 
Programów działań. Zespół natomiast został powołany do opracowania jednego 
Programu działań, który miał obowiązywać na terenie całego kraju. 

(dowód: akta kontroli str. 1451-1543, 1771-1791) 

Należy również zaznaczyć, że Przewodniczący Zespołu w trakcie prac nad 
programem wskazywał, że przepisy obowiązującej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
– Prawo wodne nie dają upoważnienia do podjęcia działań związanych 
z wdrożeniem programu na terenie całego kraju i w związku z tym w pismach 
kierowanych do Sekretarza Stanu w MŚ38 wnioskował o wskazanie alternatywnej 
podstawy prawnej oraz terminu do przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu programu działań. Sekretarz Stanu w Ministerstwie nie ustosunkował się 
jednak do powyższej prośby przewodniczącego Zespołu i tym samym 
uniemożliwił Zespołowi prawidłowe skoordynowanie oraz zakończenie jego prac.  

Podsekretarz Stanu w MŚ wyjaśnił, że: przywołane (…) pisma zostały 
przekazane do Ministerstwa przed rozpoczęciem prac obecnego rządu, który nie 
podjął ostatecznie decyzji o wprowadzeniu Programu działań obejmującego 
obszar całego kraju. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że na dzień 
składanych wniosków, dotyczących procedowania programu obejmującego 
obszar całego kraju, aż do momentu uchwalenia ustawy Prawo wodne 
w lipcu 2017 roku nie było podstawy prawnej dla procedowania projektu 
Programu działań obejmującego obszar całego kraju. Taka delegacja pojawiła 
się dopiero w art. 104 nowej ustawy. Niecelowym było więc wskazywanie terminu 
przeprowadzania konsultacji społecznych. Chciałbym zaznaczyć jednocześnie, 
że wyniki prac „Zespołu ds. opracowania programu działań” zostały 
przeanalizowane i wykorzystane w późniejszych pracach nad projektem ustawy 
i programu. Kwestie dotyczące podstawy prawnej oraz terminu prowadzenia 
konsultacji społecznych projektu programu działań w sytuacji, gdy nie została 
uchwalona nowa ustawa – Prawo wodne nie miały znaczenia z punktu widzenia 
braku przepisów o charakterze ustawowym, które ustanowiłyby jeden program 
działań na terenie całego kraju. W związku z faktem, że obowiązujące ówcześnie 
przepisy nie pozwalały na opracowanie jednego programu działań nie było 
możliwe prowadzenie skutecznych konsultacji społecznych w rozumieniu 
konsultacji w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Dopiero wejście 
w życie ustawy, która dawałby podstawę prawną do opracowania jednego 
programu pozwalałoby na jego konsultacje społeczne. Należy również pamiętać, 
że z ww. powodów nie było również możliwe opracowanie oceny skutków 
regulacji. Z tego względu prace zespołu ds. opracowania programu działań nie 
zostały uniemożliwione, ponieważ musiały być prowadzone w kontekście prac 
legislacyjnych w celu wydania nowej ustawy – Prawo wodne.  

(dowód: akta kontroli str. 1451-1543, 1771-1791) 

W ocenie NIK, niezapewnienie przez Ministra Środowiska sformalizowania prac 
Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania programu działań było 
postępowaniem nierzetelnym. 

1. NIK zwraca uwagę, że pozostawienie niektórych zapisów w projekcie „Programu 
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, 

                                                      
38  Nr DPiZW-pgw.5052.66.2015.wk z dnia 15 lipca 2015 r., DPiZW-pgw.5052.85.2015.JZ z dnia 4 września 

2015 r.; DPiZW-pgw.5052.89.2015.JZ z dnia 9 października 2015 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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stanowiącym załącznik do procedowanego projektu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie przyjęcia tego programu, może spowodować 
zakwestionowanie przez Komisję Europejską prawidłowości implementacji 
dyrektywy azotanowej w zakresie art. 5 dotyczącego wymagań w zakresie 
programów działań i narażenie się Polski na ponowne postępowanie przed 
TSUE.  

Dotyczy to następujących zapisów w projekcie programu działań (wersji 
obowiązującej na dzień 21 listopada 2017 r.): 

1) Pkt 1.2.3. Zasady rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym 
nachyleniu – wyłączenie w ppkt 2 lit. d pól mniejszych niż 1 hektar 
z obowiązku odpowiedniego sposobu uprawiania pola (określonego w ppkt 2 
lit. c). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska podał w wyjaśnieniach: 
przywołany w pytaniu zapis w pkt. 1.2.3, ppkt. 1 d) nie odnosi się do zasad 
wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu, ale do sposobu 
uprawy pola (odkładania skiby), o którym mowa w pkt. 1.2.3, ppkt. 1 c). 
Zapisy dotyczące sposobu uprawy pól nie są elementami obligatoryjnymi 
w programie działań w świetle zapisów Dyrektywy 91/676/EWG. 

Zdaniem NIK już w ww. podpunkcie 2 lit. c wprowadzono możliwość 
rezygnacji ze stosowania wskazanego sposobu uprawy pola, w przypadkach 
gdy nie pozwala na to wielkość i usytuowanie pola, więc podmiotowe 
zwolnienie wszystkich pól mniejszych niż 1 hektar wydaje się niezasadne; 

2) Pkt 1.4. Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie 
z odciekami – wprowadzenia w ppkt 8 możliwości nawet 6-miesiecznego 
składowania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, podczas gdy 
jednym z głównych sposobów ograniczania odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych jest składowanie nawozów w sposób zapobiegający możliwości 
przedostawania się azotu do wód; 

3) Pkt 1.4. Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie 
z odciekami – wprowadzenia w ppkt 12 okresów przejściowych od czterech 
do 14 lat na dostosowanie przez przedsiębiorców/rolników podlegających 
temu obowiązkowi, powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do 
przechowywania nawozów naturalnych do wymogów podanych w programie 
działań, a ponadto ograniczenia w ppkt 13, w ww. okresach przejściowych, 
obowiązku zapewnienia  przechowywania płynnych nawozów naturalnych 
w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie  
4-miesięcznej produkcji tego nawozu. 

Zdaniem NIK, w kontekście wprowadzania programów działań na 4-letnie 
okresy, dopuszczenie tak długich okresów przejściowych może być ocenione 
przez KE jako niedopuszczalne rozwiązanie znacznie zwiększające ryzyko 
nieuzyskania poprawy jakości wód i tym samym braku skutecznego 
wdrożenia dyrektywy azotanowej. Ponadto określenie minimalnej pojemności 
zbiorników na gromadzenie płynnych nawozów naturalnych z okresu  
4-miesięcznej produkcji tego nawozu, wobec przewidzianego w pkt 1.3 tabela 
2 zakazu stosowania nawozów w okresie od 2,5 do 5 miesięcy (w zależności 
od rodzaju nawozów i rodzaju gruntów), nie zapewni marginesu 
bezpieczeństwa dla właściwego przechowywania nawozów w sytuacji 
niekorzystnych warunków klimatycznych, a także powoduje, że w programie 
nie włącza się środka zaradczego, wskazanego w załączniku III pkt 1.1 
dyrektywy azotanowej, który nakazuje, aby pojemność zbiorników do 
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przechowywania odchodów zwierzęcych przekraczała pojemność wymaganą 
do przechowywania w najdłuższym okresie, podczas którego rolnicze 
wykorzystanie w strefie zagrożenia jest zabronione. 

Na zagrożenia związane z zapisami omówionymi w podpunkcie 2 i 3 zwróciło 
także uwagę Ministerstwo Spraw Zagranicznych w trakcie uzgodnień 
międzyresortowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1144, 1742-1752, 2263-2267) 

2. NIK zwraca uwagę, iż w dniu 24 sierpnia 2017 r., na mocy art. 574 pkt 1 ustawy 
– Prawo wodne z 2017 r., wszedł w życie art. 506 pkt 3 i 4 tej ustawy zmieniający 
art. 20 i uchylający art. 25 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 
i nawożeniu.. Tym samym z dniem 24 sierpnia 2017 r. uchylony został zakaz 
stosowania nawozów w postaci płynnej oraz azotanowych na glebach 
położonych na stokach nachylonych (w sytuacji gdy uznane w wyroku Trybunału 
zarzuty KE dotyczyły zaostrzenia tego przepisu, a nie jego uchylenia) oraz 
uchylony został przepis określający sposób przechowywania nawozów 
naturalnych (m.in. gnojówki i gnojowicy). Zapisy dotyczące tych zagadnień 
zamieszczono w procedowanym (wg stanu na dzień 18 stycznia 2018 r.) 
projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań 
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Z uwagi na 
niezakończenie prac nad omawianym programem, powyższe kwestie 
pozostawały nieuregulowane prawnie. 

W związku z powyższym Podsekretarz Stanu w MŚ wyjaśnił, że w ramach prac 
nad projektem ustawy – Prawo wodne w Sejmie RP podjęto decyzję o likwidacji 
progów dotyczących wielkości gospodarstw rolnych, od których uzależnione było 
stosowanie Programu działań. Na tej podstawie Program działań będzie zawierał 
wymogi dotyczące nawożenia, które będą obowiązywały wszystkich rolników, 
w związku z czym normy prawne dotyczące nawożenia zawarte w ustawie 
o nawozach i nawożeniu znajdowałyby się w kolizji z normami przewidzianymi do 
zawarcia w Programie działań. Zmiany ustawy o nawozach i nawożeniu zawarte 
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (…) miały na celu 
wyeliminowanie kolizji norm, celem tych zmian nie była liberalizacja wymogów 
w szczególności dotyczących przechowywania nawozów naturalnych 
(m.in. gnojówki i gnojowicy). Ze względu na fakt dostosowania projektu 
Programu działań do zmienionych na etapie prac parlamentarnych regulacji 
ustawowych dotyczących zasad nawożenia na terenie całego kraju, konieczności 
uzgodnienia projektu Programu działań z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ze 
wszystkimi członkami Rady Ministrów oraz przeprowadzeniem szerokich 
konsultacji społecznych, nie można było uniknąć sytuacji, w której po wejściu 
ustawy – Prawo wodne w życie, nie zostaną wydane przepisy wykonawcze 
określające zasady stosowania nawozów. 

(dowód: akta kontroli str. 2263-2275) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przedstawione postępowanie Ministra 
Środowiska nie zapewniło warunków dla właściwego i terminowego opracowania 
i wdrożenia przez dyrektorów rzgw programów działań mających na celu 
ograniczenie odpływu związków azotu pochodzenia rolniczego – dla OSN, 
wyznaczonych w ramach trzeciego cyklu dyrektywy azotanowej. NIK pozytywnie 
ocenia działania Ministra Środowiska mające na celu ustanowienia na terenie 
całego kraju  jednego programu działań w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzenia rolniczego.  

Ocena cząstkowa 
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3. Nadzór i kontrola wdrażania działań dotyczących 
ograniczenia zanieczyszczenia wód związkami azotu 
pochodzenia rolniczego i osiągania założonych 
efektów  

Na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy – Prawo wodne, nadzór nad działalnością 
Prezesa KZGW sprawował Minister Środowiska. Kompetencje Ministra Środowiska 
w stosunku do Prezesa KZGW wykonywał, w badanym okresie, na podstawie 
zarządzeń Ministra w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa 
Środowiska39, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w MŚ40. 

W regulaminach organizacyjnych Ministerstwa Środowiska41, obowiązujących 
w okresie objętym kontrolą, komórką realizującą zadania Ministra w zakresie 
nadzoru nad działalnością Prezesa KZGW, był Departament Zasobów Wodnych. 
Z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie zarządzenia Nr 190 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania 
statutu Ministerstwu Środowiska42, do obsługi zadań Ministra w zakresie działu 
gospodarka wodna powstał Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania 
Wodami. Z dniem 11 stycznia 2018 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Środowiska43, 
wyłączono z Ministerstwa Środowiska komórki organizacyjne obsługujące sprawy 
działu gospodarka wodna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.  

W wewnętrznych regulaminach organizacyjnych DZW, do zadań Wydziału polityki 
wodnej należało m.in. prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad 
Prezesem KZGW, koordynacja zadań związanych z dyrektywą 91/676/EWG Rady 
z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, współpraca z organami 
naczelnymi i centralnymi administracji rządowej w zakresie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzenia rolniczego, w tym przygotowywanie projektów pism, 
stanowisk i notatek oraz udział w Grupie roboczej ds. rolno-środowiskowych44; od 
dnia 23 maja 2017 r. do zadań ww. wydziału należała również współpraca 
z Prezesem KZGW i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie 
ochrony wód.  

W okresie objętym kontrolą, w DZW zadania związane z nadzorem nad Prezesem 
KZGW45, wykonywało od dwóch do czterech pracowników, a zadania związane 

                                                      
39  Odpowiednio: zarządzenie Nr 38 z dnia 14 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. MŚ. poz. 38); zarządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 25 czerwca  2015 r. (Dz. Urz. MŚ  poz. 52 ze zm.); Zarządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 19 listopada 2015 r. (Dz. Urz. MŚ poz. 81 ze zm. 

40  Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski – od 28 sierpnia 2012 r. do 26 czerwca 2015  r.; Sekretarz Stanu 
Dorota Niedziela – od 26 czerwca 2015 r. do 19 listopada 2015 r.; Podsekretarz Stanu Mariusz Gajda – 
od 19 listopada 2015 r. do 1 stycznia 2018 r. 

41  Są to: zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Środowiska – Dz. Urz. MŚ poz.49 ze zm. uchylone z dniem 11 czerwca 2014 r.; zarządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. (…) – Dz. Urz. MŚ poz. 39 ze zm. uchylone z dniem 
3 czerwca 2016 r.; zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 czerwca 2016 r. (…) – Dz. Urz. MŚ poz. 41, 
ze zm. 

42  M.P. z 2017 r. poz. 1142. 
43  Dz. U. poz. 104. 
44  Wewnętrzny Regulamin organizacyjny DZW z dnia 5 września 2014 r., z dnia 15 maja 2015 r., 

6 lipca 2016 r., 8 marca 2017 r. oraz z dnia 23 maja 2017 r. 
45  Nadzór nad współpracą z innymi organami naczelnymi i centralnymi administracji rządowej w zakresie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego; przygotowanie projektów opinii w zakresie 
interpretacji przepisów ustawy – Prawo wodne oraz aktów wykonawczych do tej  ustawy, w odpowiedzi na 
pytania kierowane przez komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska, organy administracji publicznej, 
a także przez podmioty zewnętrzne, w celu udzielenia informacji w zakresie stosowania obowiązującego 
prawa w tym zakresie; realizacja zadań wynikających z nadzoru ministra właściwego do spraw gospodarki 
wodnej nad Prezesem KZGW, w celu zapewnienia zgodności z prawem działania Prezesa KZGW. 

Opis stanu 
faktycznego 
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z wdrażaniem dyrektywy azotanowej46 realizowane były przez jednego do czterech 
pracowników. 

(dowód: akta kontroli str. 1548-1571, 2482-2578)  

Zakres i sposób prowadzenia nadzoru nad Prezesem KZGW określono 
w dokumencie Działania nadzorcze Ministra Środowiska wobec Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. Zgodnie z ww. dokumentem, nadzór sprawowany był 
w obszarze personalnym, finansowym oraz pozafinansowym (merytorycznym). 
Nadzór Ministra w zakresie merytorycznym powinien zapewnić racjonalne, 
terminowe oraz adekwatne do celu wykonywanie przez Prezesa KZGW zadań, 
określonych w art. 90 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne m.in. 
opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju, sprawowanie nadzoru nad 
działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 
a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz 
sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie doraźnej kontroli gospodarowania 
wodami w regionie wodnym oraz programowanie, planowanie i nadzorowanie 
realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz 
inwestycji w gospodarce wodnej. Środkami nadzoru Ministra nad wykonywaniem 
zadań przez Prezesa KZGW było: zatwierdzanie przez Ministra opracowywanego 
corocznie przez Prezesa KZGW planu działalności; ewaluacji wykonania planu 
działalności przez Prezesa KZGW, na podstawie sprawozdania z realizacji zadań, 
który przygotowuje Prezes KZGW; roczna ocena funkcjonowania KZGW, 
opracowana na podstawie sprawozdania z wykonania planu działalności przez 
Prezesa KZGW, która następnie podlegała zatwierdzeniu przez ministra właściwego 
ds. gospodarki wodnej; kontroli doraźnej zlecanej przez Ministra na wniosek DZW. 

(dowód: akta kontroli str. 2327-2388) 

Minister Środowiska zatwierdzał coroczne sprawozdania z realizacji zadań Prezesa 
KZGW, określonych w art. 90 ustawy – Prawo wodne. Jak wyjaśnił Minister 

Środowiska, w latach 20122013 sprawozdania z działalności KZGW nie zawierały 
zagadnień związanych z wdrażaniem dyrektywy azotanowej, pomimo że Komisja 
Europejska już w 2010 r. rozpoczęła postępowanie poprzedzające wniesienie skargi 
przeciwko Polsce, uznając środki transpozycji dyrektywy azotanowej w odniesieniu 
do jej art. 3 i 5, jako niewystarczające. Zagadnienia odnoszące się do dyrektywy 
azotanowej zostały zawarte w przedmiotowych sprawozdaniach Prezesa KZGW 

dopiero w latach 20142016. I tak w sprawozdaniu za rok 2014 zawarta była 
informacja, iż Prezes KZGW zdecydował o przywróceniu funkcjonowania 
międzyresortowej Grupy RŚ, której zadaniem był wypracowanie jednolitej metodyki 
wyznaczania wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego, jak również kontynuacja 
realizowanych od 2010 r. działań dotyczących zintegrowania kwestii ochrony  
środowiska z kwestiami polityki rolnej. Dokument ten miał uporządkować zasady 

                                                      
46  Koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań Ministra Środowiska wynikających z Dyrektywy 

91/676/EWG dotyczącej ochrony przez zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia 
rolniczego oraz przygotowanie projektu pism, opinii i stanowisk w sprawach nią związanych, w celu 
wypełnienia przez Polskę zobowiązań z niej wynikających; współpraca z komórkami organizacyjnymi 
ministerstwa, organami nadzorowanymi przez Ministra Środowiska lub mu podległymi oraz organami 
administracji centralnej w zakresie m.in. dyrektywy azotanowej, w tym uczestniczy w pracach krajowej 
Grupy roboczej ds. rolno-środowiskowych, w celu uzgodnienia działań i stanowisk służących wypełnieniu 
przez Polskę odnośnych zobowiązań międzynarodowych i europejskich; uczestnictwo w opracowywaniu 
wniosków do funduszy europejskich w zakresie wdrażania dyrektywy azotanowej, w celu wsparcia 
finansowego na realizacje postanowień dyrektywy; opracowanie okresowych analiz i ocen dotyczących 
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w ramach nadzoru Ministra Środowiska nad Prezesem KZGW 
oraz IMiGW w celu wskazania przyczyn i źródeł ich powstawania, jak również propozycji zmierzających do 
usunięcia ich przyczyn. 
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wyznaczania wód wrażliwych i OSN i miał stanowić narzędzie pozwalające 
dyrektorom rzgw na wykonanie przypisanych im zadań w ramach realizacji 
dyrektywy azotanowej. Grupa Robocza do spraw Rolno-Środowiskowych zawiesiła 
prace nad ww. projektem w związku z decyzją kierownictwa resortu środowiska 
i resortu rolnictwa z dnia 20 listopada 2014 r. o zmianie podejścia do realizacji 
dyrektywy, tj. wdrożenia na terytorium całego kraju programu działań mających na 
celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, w następstwie orzeczenia 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-356/13 tzw. skargi 
azotanowej. Ponadto Prezes KZGW zorganizował w 2014 r. cykl spotkań 
z przedstawicielami rzgw w celu prawidłowej realizacji polecenia Ministra 
Środowiska, dotyczącego zwiększenia powierzchni OSN w obowiązującym cyklu 
dyrektywy azotanowej (2012–2016), w oparciu o projekty rozporządzeń dyrektorów 
rzgw, które zostały przekazane Komisji Europejskiej  w styczniu 2012 r. 
Przewidywanym terminem wejścia w życie rozporządzeń w sprawie wód wrażliwych 
i OSN dla dodatkowo wyznaczanych obszarów był maj 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2397-2399) 

W sprawozdaniu z działalności za 2015 r. Prezes KZGW stwierdził, że trzeci cykl 
wdrażania postanowień dyrektywy azotanowej realizowany jest w świetle wyroku 
TSUE, który podtrzymał większość zarzutów wobec Polski. W 2015 r. kierownictwo 
MŚ i MRiRW podtrzymało decyzję o planowanym wprowadzeniu programu działań 
na terenie całego kraju, co zostało uwzględnione w projekcie nowelizacji ustawy – 
Prawo wodne, mającej obowiązywać od 1 maja 2016 r. Ze względu na 
przedłużające się prace legislacyjne, rzgw musiały podjąć działania do wyznaczania 
nowych powierzchni OSN dla czwartego cyklu realizacji dyrektywy azotanowej. 
W sprawozdaniu za rok 2016 zawarta była jedynie informacja, że zakończył się 
trzeci cykl wdrażania dyrektywy azotanowej. Raport z realizacji przepisów ww. 

dyrektywy w okresie 20122016 przyjęty przez kierownictwo resortu środowiska 
w dniu 20 października 2016 r., przekazany został do Komisji Europejskiej w dniu 
28 października 2016 r.  

(akta kontroli str. 2397- 2408) 

Minister Środowiska, w latach 2013–2016, zgodnie z dokumentem Działania 
nadzorcze Ministra Środowiska wobec Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, sporządzał ocenę okresową Prezesa KZGW. Minister ocenił pozytywnie 
funkcjonowanie KZGW oraz Prezesa za rok 2016. Za rok 2015 r. nie 
przeprowadzano oceny okresowej ze względu na odwołanie Prezesa KZGW 
w 2015 r., natomiast pozytywnie z zastrzeżeniami oceniono działalność KZGW. 
W 2014 r. Prezes KZGW został oceniony negatywnie, natomiast działalność KZGW 
była oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami. W 2013 r. Prezes KZGW został 
oceniony pozytywnie z zastrzeżeniami, natomiast działalność KZGW została 
oceniona pozytywnie. 

(dowód: akta kontroli str. 2411-2481) 

Minister Środowiska nie prowadził kontroli w zakresie prawidłowości nadzoru 
sprawowanego przez Prezesa KZGW nad dyrektorami RZGW. Wyjaśnił też, że nie 
mógł spowodować skutecznego wyznaczania OSN przez dyrektorów rzgw 
w ramach III cyklu wdrażania dyrektywy azotanowej ze względu na fakt, że 
naruszenie we wdrażaniu dyrektywy azotanowej w Polsce miało charakter 
systemowy i wymagało zmian ustawowych. W celu wyeliminowania naruszenia, 
Minister Środowiska podejmował działania na rzecz wprowadzenia jednego 
programu działań na terenie całego kraju. Według Ministra Środowiska 
„Wyznaczanie dodatkowych OSN na podstawie opracowania wykonanego przez 
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Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa _PIB (IUNG-PIB)47 nie było 
wystarczające do wyeliminowania naruszenia dyrektywy azotanowej, ale nawet 
wyznaczenie OSN do wskazanego w ekspertyzie poziomu spotykało się z oporem 
społecznym i przeciągającymi się uzgodnieniami z wojewodami. (…) Z tego względu 
wdrażanie dyrektywy azotanowej poprzez wydawania aktów prawa miejscowego, 
które wymagają uzgodnienia z właściwym wojewodą w przypadku silnego oporu 
społeczności lokalnych powodowało brak wypełnienia postanowień dyrektywy 
azotanowej w zakresie wyznaczania OSN. 

(dowód: akta kontroli str. 754a, 2395) 

Minister Środowiska skutecznie wspierał proces wyznaczenia obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu dla czwartego cyklu wdrażania 
dyrektywy azotanowej, co opisano w punkcie III.1 niniejszego wystąpienia.  

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska48 (dalej: „ustawa IOŚ”) zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań 
Inspekcji sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. W regulaminach 
organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, obowiązujących w okresie objętym 
kontrolą, żadnej komórce organizacyjnej nie przypisano – w odniesieniu do zadań 

wykonywanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska  realizacji 
ww. zadania Ministra, tj. sprawowania zwierzchniego nadzoru nad wykonywaniem 
zadań Inspekcji Ochrony Środowiska (dalej: „IOŚ”). Takiego zadania nie przypisano 
do realizacji także w opisach czynności pracowników Ministerstwa. 

(dowód: akta kontroli str. 1446-1450, 2482, 2512-2578) 

Minister Środowiska nie podejmował działań nadzorczych nad wykonywaniem 
zadań przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie realizacji 
obowiązków związanych z wdrażaniem dyrektywy azotanowej, w tym nie 
przeprowadzał kontroli prawidłowości ich realizacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 1544-1547) 

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

1. Niewystarczający był nadzór Ministra Środowiska nad działalnością Prezesa 
KZGW w zakresie zadań związanych z wdrażaniem dyrektywy azotanowej, gdyż 
poza analizą sprawozdań z działalności tego organu za lata 2014-201649:  

 nie prowadził w latach 2012–2017 kontroli w zakresie prawidłowości nadzoru 
sprawowanego przez Prezesa KZGW nad dyrektorami rzgw; 

 nie wydawał wytycznych, mających na celu prawidłowe wdrażanie dyrektywy 
azotanowej, ponieważ jak wyjaśnił (…) podejmował kompleksowe działania 
legislacyjne zmierzające do wyeliminowania naruszenia dyrektywy 
azotanowej na poziomie ustawy – Prawo wodne. 

 (dowód: akta kontroli str. 751-754c, 2389-2391, 2394-2396) 

Zdaniem NIK, Minister Środowiska powinien, w ramach nadzoru nad 
działalnością Prezesa KZGW, w świetle art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, podjąć działania zmierzające do wyznaczenia 
przez dyrektorów rzgw wód wrażliwych i OSN w trzecim cyklu wdrażania 

                                                      
47  Decyzja w tym zakresie została podjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2013 r. 
48  Dz. U z 2016 r. poz. 1688, ze zm. 
49  Zagadnienia dotyczące wdrażania dyrektywy azotanowej nie były ujęte w sprawozdaniach z działalności 

Prezesa KZGW z lat 2012–2013. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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dyrektywy azotanowej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 47 ust. 3 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz z uwzględnieniem kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 
rolniczych, określonych w rozporządzeniu w sprawie wyznaczania wód 
wrażliwych i OSN. Natomiast, jak wynika z ustaleń kontroli, decyzje polityczne 
w zakresie wdrażania dyrektywy azotanowej w ww. okresie były nadrzędne nad 
wynikami analiz merytorycznych. 

Postępowanie takie NIK ocenia jako nierzetelne. 

2. Minister Środowiska, w okresie objętym kontrolą, nie sprawował zwierzchniego 
nadzoru nad realizacją zadań związanych z wdrażaniem dyrektywy azotanowej, 
przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, co było niezgodne z art. 2 
ust. 2 ustawy IOŚ. 

Dyrektorzy rzgw w rozporządzeniach w sprawie wprowadzenia programów 
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, 
obowiązujących w trzecim cyklu realizacji postanowień dyrektywy azotanowej, 
każdorazowo wskazali, iż kontrola rolniczych źródeł zanieczyszczenia 
i wypełniania obowiązków przez prowadzących działalność rolniczą na OSN, 
realizowana jest przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska na 
podstawie przepisów ustawy IOŚ, w związku z art. 32 ustawy z dnia 
10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. 

Minister Środowiska wyjaśnił, że o ile sprawuje zwierzchni nadzór nad 
wykonywaniem zadań przez Inspekcję Ochrony Środowiska to nie ma jednak 
bezpośredniego wpływu na działalność wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska. Przyczyną tego stanu rzeczy wg Ministra jest dysfunkcyjna struktura 
organizacyjna IOŚ, w związku z czym realny nadzór Ministra Środowiska nad 
IOŚ jest ograniczony i pośredni w zakresie określonym w art. 4a ust. 1 pkt 1 
ustawy o IOŚ i odbywa się za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska (dalej: „GIOŚ”). Minister w wyjaśnieniach zwrócił także uwagę, że 
WIOŚ jest organem administracji zespolonej w województwie, a więc 
kompleksowa kontrola wykonywanych przez niego zadań, zgodnie z art. 28 
ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie50 należy do kompetencji wojewody. 
Minister wyjaśnił też, że: taki stan prawny wprowadził niejednoznaczny podział 
kompetencji kontrolnych pomiędzy wojewodę, a GIOŚ, w stosunku do WIOŚ, 
gdyż zgodnie z ww. art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o IOŚ, GIOŚ zobowiązany jest do 
kontroli stanu realizacji ustalanych ogólnych kierunków działania Inspekcji 
Ochrony Środowiska, wydawanych zaleceń i wytycznych, określających sposób 
postępowania w trakcie realizacji zadań, określonych w art. 2 ust. 1 ustawy 
o IOŚ.”. Ponadto Minister Środowiska wyjaśnił, że nadzór nad WIOŚ w zakresie 
stanu realizacji wydawanych ogólnych kierunków, wytycznych lub ewentualnie 
innych zaleceń realizuje na bieżąco za pośrednictwem działań GIOŚ tj. m.in. 
poprzez: ustalanie corocznie wytycznych do planowania działalności kontrolnej 
IOŚ zawierających zadania do realizacji przez WIOŚ – realizacja tych 
wytycznych jest oceniana na podstawie przesłanych do GIOŚ informacji 
o realizacji zadania; analizę rocznych planów kontroli ustalanych przez WIOŚ 
pod kątem ich zgodności z wytycznymi do planowania działalności czy z listą 
określonych na dany rok celów; prowadzenie kontroli, za pośrednictwem 
Informatycznego Systemu Kontroli, co jest wykorzystywane jako mechanizm 
bieżącej kontroli i pozwala na stały monitoring wszystkich WIOŚ; analizowanie 

                                                      
50  Dz. U z 2017 r. poz. 2234, ze zm. 
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prawidłowości działań WIOŚ w ramach rozpatrywanych skarg na ich działalność; 
przekazywanie informacji o zmianach przepisów, w tym dotyczących ochrony 
wód przed zanieczyszczeniami azotem ze źródeł rolniczych. Jednocześnie 
Minister w wyjaśnieniach stwierdził też, że: aktualnie w GIOŚ, pod nadzorem 
Ministra toczą się prace mające na celu utworzenie, na bazie dotychczasowej 
IOŚ, nowej, bardziej efektywnej jednostki, która z uwagi na posiadane 
uprawnienia będzie sprawniej realizować powierzone je zadania. Zmieniona 
forma struktury organizacyjnej pozwoli także na bardziej skuteczny nadzór 
Ministra Środowiska nad działalnością całej nowej struktury. 

(dowód: akta kontroli str. 1544-1547) 

Zdaniem NIK, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 
Ministrów51 Minister nadzoruje i kontroluje działalność organów i jednostek 
w stosunku do których, na podstawie przepisów ustawy, uzyskał uprawnienia 
nadzorcze. Przepisem prawa, który przyznaje uprawnienia nadzorcze Ministrowi 
Środowiska jest art. 2 ust. 2 ustawy o IOŚ, który stanowi że minister właściwy do 
spraw środowiska sprawuje zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań IOŚ, 
które realizują zarówno Główny Inspektor Ochrony Środowiska jak i wojewódzcy 
inspektorzy ochrony środowiska – jako organy IOŚ wymienione w art. 3 
przedmiotowej ustawy. 

W ocenie NIK, zaniechanie przez Ministra Środowiska sprawowania 
zwierzchniego nadzoru nad realizacją zadań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy azotanowej przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, 
było postępowaniem niezgodnym z prawem. 

Nadzór Ministra Środowiska nad działalnością Prezesa KZGW w zakresie zadań 
wykonywanych przez ten organ w związku z realizacją postanowień dyrektywy 
azotanowej w trzecim cyklu jej wdrażania w Polsce był niewystarczający. Minister 
nie sprawował także zwierzchniego nadzoru nad wojewódzkimi inspektorami 
ochrony środowiska w zakresie zadań związanych z wdrażaniem dyrektywy 
azotanowej. NIK ocenia pozytywnie sprawowanie nadzoru Ministra nad 
działalnością Prezesa KZGW w zakresie zadań związanych z czwartym cyklem 
wdrażania dyrektywy azotanowej.  

4. Informowanie Komisji Europejskiej o stanie wdrażania 
dyrektywy azotanowej 

Zgodnie z art. 10 dyrektywy azotanowej, państwa członkowskie w odniesieniu do 
czteroletniego okresu następującego po notyfikacji niniejszej dyrektywy oraz 
w odniesieniu do każdego kolejnego czteroletniego okresu, przedkładają KE 
sprawozdanie zawierające informacje określone w załączniku V. Sprawozdanie to 
jest przedkładane KE w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia okresu, do którego 
się odnosi. 

Projekt sprawozdania z realizacji przepisów dyrektywy azotanowej w okresie 
1 maja 2012 r. – 30 kwietnia 2016 r. został opracowany przez Prezesa KZGW52. 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie wyjaśnił, że Prezes KZGW był centralnym 

                                                      
51  Dz. U z 2012 r. poz. 392, ze zm. 
52  Do opracowania raportu wykorzystano dane i opracowania udostępnione przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, ośrodki 
doradztwa rolniczego oraz opracowania KZGW. 
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organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, 
dlatego też był właściwy do przygotowania sprawozdania.  

Pierwszy projekt sprawozdania Prezes KZGW przedłożył Ministrowi w dniu 
22 września 2016 r. wraz z informacją, że został on skonsultowany z działającą przy 
Prezesie KZGW Grupą roboczą ds. rolno-środowiskowych, a także jednostkami 
resortu środowiska i resortu rolnictwa53. W dniach 26 września – 
3 października 2016 r. przeprowadzono uzgodnienia wewnątrzresortowe projektu. 
Prezes KZGW w dniu 14 października 2016 r. przekazał Ministrowi projekt 
sprawozdania uwzględniający uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień 
wewnątrzresortowych54. Projekt sprawozdania został w dniu 20 października 2016 r.  
przyjęty przez kierownictwo resortu środowiska (o czym poinformowano KZGW 
pismem z dnia 24 października 2016 r.). W dniu 28 października 2016 r. Minister 
przekazał sprawozdanie KE (za pośrednictwem platformy Reportnet, w postaci 
opracowania tekstowego i załączników mapowych oraz w postaci zbiorów danych 
opisowych i przestrzennych). Sprawozdanie zawierało wszystkie informacje 
określone w załączniku V do dyrektywy azotanowej. Sprawozdanie sporządzono 
z uwzględnieniem wytycznych KE dotyczących przygotowania sprawozdania, 
wydanych w 2008 r. i zaktualizowanych w 2011 r., będących podstawą raportowania 
również w 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1044-1130, 1127-1130, 1938-1942) 

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Ministerstwo przekazało do notyfikacji w Bazie Krajowych 
Środków Wykonawczych UE ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 
Informacje o rozporządzeniach dyrektorów rzgw, w sprawie wyznaczonych, 
w trzecim cyklu realizacji dyrektywy azotanowej, wód wrażliwych na 
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego i OSN, oraz o wydanych w tym 
okresie rozporządzeniach dyrektorów rzgw wprowadzających programy działań, 
zawarto w sprawozdaniu z realizacji przepisów dyrektywy azotanowej w okresie 
1 maja 2012 r. – 30 kwietnia 2016 r., przekazanym KE. 

 (dowód: akta kontroli str. 1044-1130) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

Minister nie przekazał Komisji Europejskiej tekstów rozporządzeń dyrektorów rzgw 
w sprawie wyznaczenia wód wrażliwych i OSN w trzecim i czwartym cyklu 
wdrażania dyrektywy azotanowej oraz tekstów rozporządzeń dyrektorów rzgw 
w sprawie wprowadzenia programów działań trzecim cyklu wdrażania dyrektywy 
azotanowej.  

Zgodnie z art. 12 ust. 3 dyrektywy azotanowej państwa członkowskie zobowiązane 
są do przekazania KE tekstów przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej dyrektywą. 

                                                      
53  Konsultacje projektu raportu trwały od 10 do 24 sierpnia 2016 r. W ich wyniku 17 instytucji zgłosiło łącznie 

107 uwag. Uwzględniono 75 uwag, 10 uwzględniono częściowo, a 22 nie uwzględniono. Z jednostek resortu 
rolnictwa wpłynęło 56 uwag, a resortu środowiska 45 uwag. Pozostałe uwagi wniosły urzędy miast i gmin.  

54  W ramach uzgodnień wewnątrzresortowych zgłoszono łącznie 28 uwag, z których 23 uwzględniono, dwie 
uwzględniono częściowo, a trzy nie zostały uwzględnione. Uwagi (zgłoszone przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) dotyczyły m.in. uzupełnienia listy 
skrótów, ujednolicenia jednostek, usunięcia zapisu dotyczącego częstotliwości kontroli przez organy 
Inspekcji Ochrony Środowiska, niejasnych opisów tabel, omyłek pisarskich, braku wyróżnienia wód 
przybrzeżnych i przejściowych. Uwago nieuwzględnione dotyczyły punktów monitoringu wód podziemnych, 
przejściowych i przybrzeżnych dla OSN.      

Ustalone 
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W sprawozdaniu z realizacji przepisów dyrektywy azotanowej w okresie 
1 maja 2012 r. – 30 kwietnia 2016 r., przekazanym Komisji, Minister zawarł jedynie 
informację o wszystkich przepisach prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej dyrektywą azotanową, w tym również obowiązujących w poprzednim cyklu 
(w latach 2008–2012).  

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie wyjaśnił wszystkie przepisy o charakterze 
ogólnokrajowym transponujące dyrektywę azotanową były przekazywane do Komisji 
Europejskiej w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy Krajowej Środków 
Wykonawczych (BKŚW). W przypadku aktów prawa miejscowego, które ustanawiały 
OSN za pośrednictwem rozporządzeń dyrektorów RZGW, kompleksowa informacja 
przekazywana do Komisji Europejskiej w formie sprawozdań z realizacji 
poszczególnych cyklów wdrażania dyrektywy jest formą, która w sposób najbardziej 
czytelny pokazywała stan wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce. Wymienienie 
aktów prawa miejscowego wraz z podaniem publikatorów dostępnych w formie 
elektronicznej pozwala na łatwy i szybki dostęp do tekstów przepisów prawa 
krajowego. Z punktu widzenia czytelności dokonanej transpozycji dyrektywy 
azotanowej w Polsce zasadne było przekazywanie tekstów aktów prawnych, które 
transponowały dyrektywę poprzez BKŚW, natomiast w przypadku aktów prawa 
miejscowego poprzez wskazanie publicznie dostępnych publikatorów w wersji 
elektronicznej. 

W ocenie NIK samo wymienienie przepisów prawa krajowego nie może zostać 
uznane za wypełnienie, wynikającego z art. 12 ust. 3 dyrektywy azotanowej, 
obowiązku przekazania Komisji tekstów przepisów prawa krajowego, przyjętych 
w dziedzinie objętej dyrektywą azotanową.  

(dowód: akta kontroli str. 1044-1130, 1938-1942) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 

Z uwagi na: wejście w życie z dniem 24 sierpnia 2017 r. art. 102–112 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która zmieniła podejście do sposobu wdrożenia 
przepisów dyrektywy azotanowej w Polsce; wejście w życie z dniem 
9 stycznia 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. 
w sprawie przekształcenia Ministerstwa Środowiska55 i wyłączenie z dniem 
9 stycznia 2018 r., z Ministerstwa Środowiska, obsługującego sprawy działów 
gospodarka wodna i środowisko, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy 
działu gospodarka wodna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu; 
wejście w życie, z dniem 9 stycznia 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
11 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej56 i włączenia ww. komórek 
oraz pracowników w skład Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
NIK odstępuje od sformułowania wniosków pokontrolnych. 

 

                                                      
55  Dz. U. z 2018 r. poz. 104. 
56  Dz. U. z 2018 r. poz. 105. 
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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 Najwyższej Izby Kontroli. 
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 16 lutego 2018 r. 

 

 

  
  

 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Ewa Polkowska 
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