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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. Jolanta Zielińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/55/2017 z dnia 17 października 2017 r.  

2. Paweł Trzaskowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KSI/60/2017 
z dnia 13 listopada 2017 r. 

3. Małgorzata Szymborska, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/55/2017 z dnia 17 października 2017 r. 

4. Halina Błaszczyk, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KSI/63/2017 
z dnia 11 grudnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-6, 1215-1216) 

Jednostka 
kontrolowana 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej KZGW) 
 ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Od 1 marca 2013 r. do 26 listopada 2015 r. Pan Witold Sumisławski Prezes KZGW, od 
27 listopada 2015 r. Pani Iwona Koza, p.o. Prezesa KZGW 

(dowód: akta kontroli str. 7-10) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Prezesa KZGW w zakresie 
zapobiegania zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych nie 
zapewniły prawidłowego i wystarczającego wyznaczenia przez dyrektorów 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej (dalej: „rzgw”) wód wrażliwych na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (dalej: „wody wrażliwe”) oraz 
obszarów szczególnie narażonych na te zanieczyszczenia (dalej: „OSN”) w trzecim 
cyklu2 wdrożenia dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego3 
(dalej: „dyrektywa azotanowa”). Prezes KZGW, pomimo obowiązku sprawowania 
nadzoru nad działnością dyrektorów rzgw, nie zapewnił przy wyznaczaniu wód 
wrażliwych i OSN w trzecim cyklu realizacji dyrektywy azotanowej pełnego 
uwzględnienia przez dyrektorów rzgw wymagań określonych w art. 47 ust. 3 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne4 oraz  kryteriów wskazanych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

                                                      
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. 
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. 
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rolniczych5, (dalej: „rozporządzenie w sprawie kryteriów wyznaczania wód”). Nie 
zapewnił także zastosowania przez dyrektorów rzgw, przy wyznaczaniu wód 
wrażliwych i OSN w trzecim cyklu realizacji dyrektywy, zasady przezorności6, ani 
dokonania weryfikacji – zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy azotanowej oraz zasadą 

pierwszeństwa7  konieczności wyznaczenia takich wód w przypadku ponad 1.600 
jednolitych części wód (dalej: „JCW”), wskazanych w posiadanym przez ten organ 
opracowaniu z 2013 r. identyfikującym wpływ presji rolniczej na JCW8. 
Konsekwencją takiego postępowania było, niewynikające z przesłanek 
merytorycznych, ograniczenie  liczby wyznaczonych wód wrażliwych i OSN na 
terenie Polski w trzecim cyklu wdrażania przepisów dyrektywy azotanowej i brak 
zapewnienia objęcia takich obszarów dodatkową ochroną wynikającą z programów 
działań, mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (dalej: 
„programy działań”). Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że na 
działania Prezesa KZGW w ww. zakresie miały wpływ decyzje podejmowane na 
szczeblu ministerialnym. 

NIK ocenia także jako niewystarczające i nie w pełni właściwe działania Prezesa 
KZGW związane z opracowaniem i wdrożeniem przez dyrektorów rzgw dla OSN, 
wyznaczonych w ramach trzeciego cyklu dyrektywy azotanowej, programów działań 
mających na celu ograniczenie odpływu związków azotu pochodzenia rolniczego. 
Prezes KZGW, pomimo obowiązku sprawowania nadzoru nad działalnością 
dyrektorów rzgw, nie zapewnił uwzględnienia w programach działań dla OSN 
wyznaczonych w 2012 r. wszystkich środków zaradczych wymienionych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających 
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych9 (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie programów działań”) oraz dopuścił do wprowadzenia regulacji 
ograniczających możliwość kontroli, monitorowania oraz dokumentowania 
wskazanych w nich środków zaradczych. Ponadto Prezes KZGW nie zapewnił 
opracowania przez dyrektorów rzgw – w okresie jednego roku od wyznaczenia OSN 
– programów działań dla 46 OSN o łącznej powierzchni 7.374,34 km2, 
wyznaczonych w latach 2015–2016, czym naruszono art. 5 ust. 1 dyrektywy 
azotanowej i co było niezgodne z zasadą pierwszeństwa. Prezes KZGW nie 
zapewnił także aktualizacji przez dyrektorów rzgw programów działań, 
wprowadzonych w 2012 r. i 2013 r., pomimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (dalej: „TSUE”) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13 
w zakresie zarzutów, wynikających z niewystarczającej transpozycji – do przepisów 
krajowych – regulacji zawartych w dyrektywie azotanowej10.  

                                                      
5  Dz. U. Nr 241, poz. 2093, uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. 
6  Zasada ta wynika z art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326, 

26.10.2012, str. 47) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 519, ze zm.). 

7  Zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawo wspólnotowe ma wartość nadrzędną nad prawem krajowym państw 
członkowskich. Zasada pierwszeństwa dotyczy wszystkich aktów wspólnotowych, które mają moc wiążącą. 
Państwa członkowskie nie mogą więc stosować przepisu krajowego, który jest niezgodny z prawem 
wspólnotowym. Zasada pierwszeństwa gwarantuje nadrzędność prawa wspólnotowego nad krajowym. Jest 
to podstawowa zasada prawa wspólnotowego. Podobnie jak zasada bezpośredniego skutku, nie jest 
zapisana w traktatach, ale została zatwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548. 

8  Opracowaniu analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu 
wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań planów gospodarowania 
wodami  wykonane w 2013 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Oddział w Krakowie. 

9  Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44, uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r.  
10  Wskazanych w wyroku TSUE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:l14547
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Jednocześnie NIK ocenia pozytywnie działania Prezesa KZGW mające na celu 
wdrożenie postanowień dyrektywy azotanowej w czwartym cyklu jej realizacji, tj. na 
lata 2016–2020. 

NIK pozytywnie ocenia przygotowanie w KZGW w 2016 r. raportu ze stanu oraz 
efektów wdrożenia dyrektywy azotanowej w Polsce pod względem terminowości 
i zgodności 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 regulamienie organizacyjnym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej11 do 
zakresu zadań Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych (dalej „DPiZW”) 
przypisano współpracę, inicjowanie i nadzór nad wdrażaniem aktów prawnych 
transponujących przepisy dyrektyw Unii Europejskiej z zakresu gospodarowania 
wodami, w tym dyrektywy azotanowej. Organizowanie i koordynowanie działań 
kontrolnych dotyczących regionalnych zarządów gospodarki wodnej przypisano do 
realizacji Departamentowi Nadzoru i Inwestycji (dalej: „DNiI”). 

(dowód: akta kontroli str. 14-33) 

W okresie od 2010 r. w DPiZW obowiązywało kolejno sześć wewnętrznych 
regulaminów organizacyjnych, w których uwzględniono opracowywanie dokumentów 
i realizację zadań wynikających z dyrektywy azotanowej. Powierzono je specjaliście 
w Wydziale Planowania Gospodarowania Wodami12. 

 (dowód: akta kontroli str. 60-114, 1008) 

W Departamencie Inwestycji i Nadzoru w okresie od 2010 r. obowiązywały kolejno 
trzy wewnętrzne regulaminy organizacyjne, w których uwzględniono organizowanie 
i koordynowanie działań kontrolnych dotyczących rzgw. Zgodnie z zakresami 
czynności w Wydziale Nadzoru tego Departamentu prowadzeniem spraw z zakresu 
kontroli nad działalnością dyrektorów rzgw w ramach nadzoru Prezesa KZGW, 
w badanym okresie przypisano czterem pracownikom13. 

 (dowód: akta kontroli str. 34-59, 1008) 

W badanym okresie, w ramach sprawowania nadzoru nad działalnością dyrektorów 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej, dokonywano zatwierdzania planów 
działalności dyrektorów rzgw (w tym m.in. w zakresie wdrażania dyrektywy 
azotanowej) oraz analizy i zatwierdzania sprawozdań z realizacji tych planów. 
Ponadto w ramach realizacji punktu 13 „Procedur w zakresie sprawowania nadzoru 
nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej 
obowiązujących w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej” organizowano 
corocznie naradę kierowników komórek organizacyjnych KZGW w sprawie planu 

                                                      
11  Zarządzenie nr 14/2009 Prezesa KZGW z dnia 5 listopada 2009 r. zmienione: Zarządzeniem 3/2011 z dnia 

28 stycznia 2011 r., Zarządzeniem nr 16/2012 z dnia 26 września 2012 r., Zarządzeniem nr 2/2014 z dnia 
30 stycznia 2014 r.  

12  Opis stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej z dnia 3 kwietnia 2017 r., 
opis stanowiska pracy z dnia 17 kwietnia 2015 r., opis stanowiska pracy z 2016 r. 

13  Naczelnik Wydziału i dwóch pracowników zatrudnionych jest przez cały badany okres, jeden pracownik 
w październiku 2016 r. przeszedł na emeryturę, w jego zastępstwie zatrudniono kolejną osobę od stycznia 
2017 r.  

Opis stanu 
faktycznego 
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kontroli wynikających ze sprawowania przez Prezesa KZGW nadzoru. Celem 
organizowanych narad było przedstawienie i omówienie przeprowadzonej przez 
każdą komórkę organizacyjną analizy ryzyka dla określenia obszarów do kontroli 
w poszczególnych latach. W zatwierdzonych planach kontroli nie ujęto kontroli 
dotyczących wdrażania postanowień dyrektywy azotanowej. W badanym okresie 
Prezes KZGW nie przeprowadzał kontroli w zakresie prawidłowości zadań 
wykonywanych przez dyrektorów rzgw w odniesieniu do realizacji obowiązków 
wynikających z dyrektywy azotanowej, gdyż jak wyjaśniono „Analiza informacji 
przedstawianych przez rzgw w corocznych sprawozdaniach oraz informacje 
przekazywane w ramach GR ds. RŚ wzajemnie się uzupełniają i w ocenie KZGW 
stanowią formę bieżącego nadzoru nad działaniami rzgw w obszarze wdrażania 
Dyrektywy 91/676/EWG.”.  

(dowód: akta kontroli str. 841-846, 1027-1028, 1058-1100, 1529) 

Dla potrzeb wdrażania dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej14 w Polsce, została powołana struktura komitetów i grup 
roboczych, zatwierdzona 3 listopada 2010 r. przez kierownictwo Ministerstwa 
Środowiska. Jednym z gremiów działających przy Prezesie KZGW od 2010 r. była 
Grupa Robocza ds. Rolno-Środowiskowych (dalej: „Grupa RŚ”), która działała dla 
potrzeb wdrażania dyrektywy azotanowej, w celu zintegrowania kwestii ochrony 
środowiska wodnego z kwestiami polityki rolnej. Zakres prac Grupy określał mandat. 
Grupa RŚ miała charakter doradczy. Posiedzenia były zwoływane w zależności od 
potrzeb merytorycznych wynikających z cyklu realizacji dyrektywy azotanowej. 
Funkcję Przewodniczącego Grupy pełniła osoba zatrudniona na stanowisku 
Specjalisty ds. realizacji dyrektywy azotanowej, a w przypadku jego nieobecności 
Naczelnik Wydziału Planowania Gospodarowania Wodami. Treść notatek była 
zatwierdzana przez Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych 
w KZGW. W skład Grupy RŚ wchodzili przedstawiciele poszczególnych rzgw, 
KZGW, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 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. 817-840, 841-886, 1728) 

Komisja Europejska w 2010 r. rozpoczęła postępowanie poprzedzające wniesienie 
skargi przeciwko Polsce, uznając środki transpozycji dyrektywy azotanowej 
w odniesieniu do art. 3 i 5 dyrektywy azotanowej jako niewystarczające. 
W listopadzie 2011 r. KE wystosowała uzasadnioną opinię, na którą Polska RP 
odpowiedziała w styczniu 2012 r. wskazując m.in., że uchybienie przepisom art. 3 
dyrektywy (wyznaczenie OSN) usunie poprzez wydanie nowych rozporządzeń 
dyrektorów rzgw na lata 2012–2016. Jednocześnie Polska nie w pełni akceptowała 
wnioski z ekspertyzy (wykorzystanej przez KE w trakcie postępowania formalnego) 
pn. „Ocena wyznaczonych w Polsce stref wrażliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu” wykonanej przez Uniwersytet Przyrodniczy Wageningen w 2007 r. 
W szczególności, jak wyjaśniła p.o. Prezesa KZGW, dotyczyło to wysokiej nadwyżki 
azotu w rolnictwie, pominięcia znaczącego wpływu ścieków komunalnych na odpływ 
azotanów z obszarów wiejskich, uznanie eutrofizacji jezior jako wynik wyłącznie 
działalności rolniczej, metody obliczania zagęszczenia inwentarza żywego.  

                                                      
14  Dz. Urz. UE L 327 z 22.12. 2000, str. 1, ze zm. 
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W 2010 r. w ramach przygotowywania argumentów do odpowiedzi na Wezwanie do 
usunięcia uchybienia – Naruszenie nr 2010/2063, podczas spotkania Grupy RŚ 
w dniach 19-20 października 2010 r. ustalono, że przedstawiciele Instytutu Upraw, 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 
(dalej: „IUNG”) przygotują materiał stanowiący odpowiedź na opracowanie 
Uniwersytetu Wageningen z ewentualnym uzupełnieniem o nowsze opracowania. 
Podczas spotkania Grupy RŚ w dniach 24-25 listopada 2010 r. postanowiono 
o przekazaniu przez poszczególne rzgw opracowań, które były wykorzystane do 
wyznaczania i/lub weryfikacji wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych oraz OSN. Ustalono również, że wraz z opracowaniami 
poszczególnych rzgw KE powinna otrzymać również pracę wykonaną w czerwcu 
2008 r. na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Ocena stanu 
zanieczyszczenia płytkich wód gruntowych narażonych bezpośrednio na zrzuty 
składników biogennych, w tym szczególnie z rolnictwa oraz możliwości 
potencjalnego wpływu zanieczyszczeń pochodzących z produkcji rolnej na 
środowisko”, która stanowiła odpowiedź na ekspertyzę Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Wageningen.  

 (dowód: akta kontroli str. 193-211, 547- 693, 1009-1014, 1535-1662, 1027-1163) 

Ostatecznie, decyzje w sprawie wyznaczania wód wrażliwych i OSN w trzecim cyklu 
wdrożania dyrektywy azotanowej zostały podjęte na szczeblu kierownictw 
Ministerstwa Środowiska (dalej: „MŚ”) i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: 
„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 oraz 
wskazaniem obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami 
pochodzenia rolniczego. Powyższe analizy i naukowe dowody miały objąć 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. Miały także 
stanowić uzasadnienie dokonanego przez Polskę sposobu transpozycji dyrektywy 
azotanowej przed KE.  

MRiRW zleciło IUNG przygotowanie opracowania pn. „Ocena presji rolniczej na stan 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia wód związkami azotu”. Przedstawiciele KZGW nie 
uczestniczyli w procedurze zamówienia publicznego zlecenia wykonania ww. 
opracowania, w tym w określeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 
Natomiast podczas przygotowywania ww. opracowania przez IUNG, Grupa RŚ 
miała możliwość zapoznawania się i wnoszenia do jego treści szczegółowych uwag 
na poszczególnych etapach powstawania opracowania.  

Przedstawiciele IUNG, podczas spotkań Grupy RŚ w kwietniu i w czerwcu 2011 r., 
przedstawiali kolejne etapy opracowania dotyczącego presji rolnictwa na wody, 
a w końcowym efekcie na wyznaczenie OSN. W ramach prowadzonych uzgodnień 
zaproponowano m.in. model do określenia obszarów, na których stężenie azotanów 
przekracza określony próg, dyskutowano metodykę opracowania, kwestię 
eutrofizacji w procesie wyznaczania wód wrażliwych. Przypominano, że KE 
przywiązuje szczególną uwagę do metod oceny eutrofizacji w poszczególnych 
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krajach członkowskich. Członkowie Grupy RŚ uznali, że w opracowaniu IUNG 
powinna się znaleźć informacja dotycząca stopnia eutrofizacji wód w całym kraju 
oraz próba wskazania jej źródła. 

Podczas kolejnego posiedzenia Grupy RŚ w październiku 2011 r. poinformowano jej 
członków, że zgodnie z ustaleniami podjętymi w MRiRW w dniu 16 grudnia 2010 r., 
opracowanie IUNG miało zawierać wystarczające dane do wskazania przez 
dyrektorów rzgw wód wrażliwych i OSN, tym samym prowadzenie dodatkowych 
analiz nie należało do poszczególnych rzgw. Jednakże przedstawiciele rzgw, po 
zapoznaniu się z opracowaniem zgłosili do niego liczne uwagi, m.in. uznali, że nie 
stanowi ono wystarczającej podstawy do wyznaczenia wód wrażliwych i OSN, 
i konieczne było jego uzupełnienie przynajmniej w zakresie wyznaczania wód 
wrażliwych. Ustalono, że przedstawiciele rzgw prześlą przykłady swoich uwag do 
opracowania na adresy wskazanych przedstawicieli KZGW i rzgw, celem 
przekazania ich wykonawcy.  

W dniu 14 listopada 2011 r. w MRiRW odbyło się spotkanie, mające na celu 
uzgodnienie przedmiotowego opracowania, z udziałem  przedstawicieli KZGW, 
rzgw, MRiRW i IUNG, w wyniku, którego ustalono, że IUNG uzupełni opracowanie 
o zgłoszone uwagi. W zgłoszonych uwagach wskazano m.in., że opracowanie 
w wersji przedstawionej podczas spotkania nie spełni funkcji ustalonej przez 
przedstawicieli resortu rolnictwa i resortu środowiska w dniu 16 grudnia 2010 r., tj. 
nie będzie wystarczającą podstawą do wyznaczenia OSN, jak również nie będzie 
stanowić wystarczającego uzasadnienia tego wyznaczenia w postępowaniu przed 
KE. Wskazano również na brak określenia w opracowaniu wód wrażliwych, 
niewłaściwe wykorzystanie danych monitoringowych, niewłaściwe kryterium oceny 
wód pod kątem zawartości azotanów, niezrozumiały sposób uwzględnienia oceny 
eutrofizacji, brak odniesienia się do wód podziemnych oraz brak przedstawienia 
danych, które były podstawą analiz.  

Ostateczna wersja opracowania IUNG została przekazana przez KZGW do 
dyrektorów rzgw w dniu 28 grudnia 2011 r. z prośbą Zastępcy Dyrektora DPiZW 
o wyrażenie opinii na temat jej przydatności i możliwości jej wykorzystania do 
wydania rozporządzeń w sprawie wyznaczania OSN. 

(dowód: akta kontroli str. 519-528, 694-736, 817-823, 841-846, 1009-1014,1027-
1028, 1101-1142, 1354, 1712, 1716-1728) 

W odpowiedzi przedstawiciele rzgw wskazywali m.in. na: 

 brak wskazania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 
rolniczych, 

 brak informacji jakie dane monitoringowe dla wód powierzchniowych 
i podziemnych były podstawą weryfikacji uzyskanych z modelu obrębów, 

 brak wskazania w jaki sposób uwzględniona została eutrofizacja jezior, 

 konieczność przeprowadzenia przez dyrektorów rzgw dodatkowych analiz, które 
pozwolą na zachowanie zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych, 

 nieuwzględnienie  budowy geologicznej i warunków hydrologicznych. 

Ostatecznie, pomimo posiadanej wiedzy o krytycznych uwagach merytorycznych 
kierowanych do opracowania IUNG, Prezes KZGW zaakceptował wyznaczanie 
przez dyrektorów rzgw, na podstawie tego opracowania, wód wrażliwych i OSN 
w trzecim cyklu realizacji dyrektywy azotanowej. 
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Jak wyjaśniła p.o. Prezesa KZGW w trakcie wyznaczania wód wrażliwch i OSN 
w ramach trzeciego cyklu wdrożania dyrektywy azotanowej korzystano również 
z wyników Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej: „PMŚ”) oraz otrzymane 
wyniki konsultowano z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska. Ponadto, 
jak wyjaśniła p.o. Prezesa KZGW, wyznaczanie wód wrażliwych i OSN na podstawie 
opracowania IUNG „…było wynikiem ustaleń i decyzji politycznych, na które Prezes 
KZGW nie miał wpływu.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 817-840, 1009-1014, 1019-1022, 1219-1228, 1771-1773) 

W 2011 r. zostało przygotowane na zlecenie KZGW przez Uniwersytet Warszawski 
(dalej: „UW”) opracowanie pn. „Wyznaczanie obszarów znajdujących się pod 
rzeczywistą presją działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenia wód 
związkami azotu”. Wniosek o sfinansowanie pracy został złożony w dniu 9 grudnia 
2010 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: 
NFOŚiGW”), a koszt jej wykonania wyniósł 420 tys. zł. 
Zgodnie z wyjaśnieniami p.o. Prezesa KZGW, opracowanie zostało zlecone w celu 
prawidłowej implementacji dyrektywy azotanowej, a tym samym uniknięcia 
skierowania przez KE skargi do TSUE w związku z wykazanym naruszeniem 
2010/2063. 
Zakres pracy obejmował: 

 zebranie informacji i zakupienie danych niezbędnych do oceny stanu i wpływu 
rolnictwa na jakość wód powierzchniowych i podziemnych z wykorzystaniem 
„Modelu umożliwiającego wyznaczenie zlewni o zwiększonym odpływie 
azotanów (estymację wielkości spływu azotanów) do wód powierzchniowych 
i podziemnych, z uwzględnieniem zmiennych środowiskowych”, 

 oszacowanie, z wykorzystaniem ww. modelu, rzeczywistego wpływu związków 
azotu pochodzenia rolniczego na stan wód ze wskazaniem obszarów, z których 
spływ tych zanieczyszczeń do wód należy ograniczyć. 

Opracowanie zostało przekazane dyrektorom rzgw w dniu 14 listopada 2011 r. do 
wykorzystania. Zgodnie z wyjaśnieniami p.o. Prezesa KZGW, w maju 2012 r. 
wystosowano do dyrektorów rzgw pismo, na podstawie którego zostali oni 
zobowiązani do wykonania dodatkowej analizy dla województw: kujawsko-
pomorskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego 
oraz mazowieckiego w części północnej, polegającej na nałożeniu na siebie dwóch 
opracowań, wykonanych przez IUNG i UW. Ponadto p.o. Prezesa KZGW wyjaśniła, 
że pisemne wnioski z dokonanej analizy przekazały RZGW w Warszawie i RZGW 
w Szczecinie oraz, że „Wnioski z analizy zostały przedstawione przez poszczególne 
rzgw na spotkaniu z udziałem KZGW i MRiRW, które miało miejsce 14 maja 2012 r. 
Wyjaśniam, że nie została sporządzona notatka z tego spotkania”. W DPiZW nie 
posiadano dokumentów stanowiących wyniki pełnej analizy przeprowadzonej przez 
dyrektorów rzgw. 

Ostatecznie wyniki pracy Uniwersytetu Warszawskiego nie zostały wykorzystane 
przy wyznaczaniu wód wrażliwych i OSN w trzecim cyklu wdrożenia dyrektywy 
azotanowej oraz w trakcie postępowania formalnego przed KE. P.o. Prezesa KZGW 
wyjaśniła, że nie posiada wiedzy co było tego powodem. 

W trakcie kontroli nie przedstawiono dowodów, że ekspertyza UW była 
rekomendowana Ministrowi Środowiska jako merytoryczne podstawy wyznaczania 
wód wrażliwych i OSN w Polsce w trakcie postępowania formalnego w sprawie 
zarzutów KE. 
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P.o. Prezesa KZGW wyjaśniła, że „ W postępowaniu formalnym w sprawie zarzutów 
KE wiodącą rolę odgrywało MŚ, które decydowało o zakresie danych i materiałów 
przekazywanych Komisji. Ministerstwo posiadało wiedzę o ekspertyzie UW.”. 

(dowód: akta kontroli str. 737-810, 1009-1014, 1025, 1026, 1525-1534, 1663-1691, 
1692-1711) 

W celu dokonania analizy i oceny antropogenicznych presji i ich wpływu na wody 
w dniu 7 sierpnia 2012 r. Prezes KZGW zawarł umowę z Instytutem Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie (dalej: „IMGW w Krakowie”) na wykonanie 
opracowania pn. „Opracowanie analizy presji i wpływu zanieczyszczeń 
antropogenicznych w szczególnym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb 
opracowania aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami”. 
Opracowanie zostało wykonane w 2013 r. i identyfikowało m.in. wpływ presji 
rolniczej na poszczególne jednolite części wód. 

(dowód: akta kontroli str. 1006-1007) 

Analiza zestawienia KZGW dotyczącego zidentyfikowanej presji rolniczej i wyników 

badań wykonanych w latach 20072017 w ramach realizacji PMŚ15 dla 3.681 JCW 
rzecznych, jeziornych i podziemnych, wskazanych w opracowaniu IMGW 
w Krakowie jako zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych wykazała 
m.in., że:  

 presję rolniczą zidentyfikowano na 2.769 wodach naturalnych, 72 wodach 
sztucznych, 826 wodach silnie zmienionych oraz 14 wodach nieokreślonych 
(podziemnych);  

 304 z powyższych JCW dyrektorzy rzgw wyznaczali w trzecim cyklu wdrożenia 
dyrektywy azotanowej – jako wody wrażliwe;  

 w opracowaniu IUNG z 2011 r. w przypadku 1.246 JCW wskazano rolnictwo jako 
czynnik sprawczy powodujący presję; 

 w opracowaniu UW z 2011 r. w przypadku 2.401 JCW wskazano rolnictwo jako 
czynnik sprawczy powodujący presję; 

 w opracowaniu IMGW w Krakowie z 2013 r w przypadku 3.394 JCW wskazano 
rolnictwo jako czynnik sprawczy powodujący presję; 

 w latach 20072009 na podstawie monitoringu wód realizowanego w ramach 
PMŚ uznano 578 JCW jako zanieczyszczone lub zagrożone zanieczyszczeniem 
związkami azotu pochodzenia rolniczego, a w przypadku 2.143 JCW nie 
dysponowano danymi w tym zakresie; 

 w latach 20102012 na podstawie monitoringu wód realizowanego w ramach 
PMŚ uznano 462 JCW jako zanieczyszczone lub zagrożone zanieczyszczeniem 
związkami azotu pochodzenia rolniczego, a w przypadku 2.165 JCW nie 
dysponowano danymi w tym zakresie; 

 w latach 20132015 na podstawie monitoringu wód realizowanego w ramach 
PMŚ uznano 396 JCW jako zanieczyszczone lub zagrożone zanieczyszczeniem 
związkami azotu pochodzenia rolniczego, a w przypadku 2.282 JCW nie 
dysponowano danymi w tym zakresie; 

 (dowód: akta kontroli str. 1440-1523, 1765-1769) 

                                                      
15  W zestawieniu sporządonym przez KZGW nie podano danych PMŚ dla JCW z terenu działania RZGW 

w Gdańsku. 
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W dniu 13 kwietnia 2012 r. Prezes KZGW z polecenia Sekretarza Stanu w MŚ 
polecił dyrektorom rzgw wstrzymanie wszelkich działań w zakresie OSN do czasu 
wyjaśnienia, jak określono w piśmie, „na szczeblu politycznym” zgłaszanych 
zagadnień. Następnie w dniu 27 kwietnia 2012 r. w MRiRW odbyło się spotkanie 
przedstawicieli MRiRW i MŚ, przedmiotem którego była kwestia OSN, których 
wyznaczenie było niezbędne w związku z trzecim cyklem wdrażania dyrektywy 

azotanowej w latach 20122016. Podczas spotkania zdecydowano o zmniejszeniu 
powierzchni OSN w stosunku do planowanej do wyznaczenia w kolejnym cyklu.  

Jak wyjaśniła doradca Prezesa KZGW decyzja o zmniejszeniu powierzchni OSN 
wynikała „Z uzgodnienia pomiędzy Sekretarzem w MŚ Stanu panem Stanisławem 
Gawłowskim a Ministrem Rolnictwa panem Markiem Sawickim”. Doradca nie 
wskazała kto był inicjatorem zmniejszenia powierzchni OSN. 

Pismem z dnia 6 czerwca 2012 r. Zastępca Dyrektora DPZW, działając 
z upoważnienia Prezesa KZGW, poinformowała dyrektorów rzgw w Gdańsku, 
Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu o planowanym kolejnym spotkaniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sekretarza Stanu w MŚ w sprawie podjęcia 
decyzji co do powierzchni i lokalizacji obszarów szczególnie narażonych na 

zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego na lata 20122016. 
Poproszono dyrektorów o przygotowanie projektów rozporządzeń, tak by 
niezwłocznie po spotkaniu Ministrów skierować projekty do uzgodnień 
z wojewodami i do publikacji. Jak wyjaśniła p.o. Prezesa KZGW „Należy zauważyć, 
że „praktyka ograniczenia” wyznaczania wód wrażliwych w III cyklu realizacji 
dyrektywy azotanowej wynikała z ustaleń pomiędzy kierownictwem resortu 
środowiska i resortu rolnictwa ze spotkania 16 grudnia 2010 r. w sprawie spójnej 
strategii w zakresie wyznaczania w Polsce w latach 2012-2015 obszarów 
szczególnie narażonych, gdzie za podstawę do określenia przez dyrektorów rzgw 
OSN oraz uzasadnienie przed Komisją Europejską dokonanego wyboru miała być 
analiza na temat stanu rolnictwa w Polsce wraz z oceną presji rolniczej i jej wpływu 
na stan wód powierzchniowych i podziemnych, tj. opracowanie IUNG.”. 

Dyrektorzy pięciu rzgw16 w 2012 r. wyznaczyli łącznie 168 wód wrażliwych i 49 OSN 
o pow. 13.935,04 km2, stanowiącej 4,46% powierzchni kraju.  

W dniu 25 września 2013 r. Prezes KZGW przekazał do wiadomości dyrektorom 
rzgw pismo Sekretarza Stanu w MŚ do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów (dalej: „KPRM”), informujące m.in. o tym, że zostaną podjęte 
działania zmierzające do zwiększenia powierzchni wyznaczonych OSN na okres 

20122016 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 zapadła w dniu 6 września 2013 r., po wniesieniu 
przez KE skargi przeciwko Polsce (o czym Prezes KZGW został poinformowany 
pismem Departamentu Zasobów Wodnych w MŚ w dniu 18 września 2013 r.). 
Powyższa decyzja była zgodna ze stanowiskiem Komitetu Stałego Rady Ministrów 
(dalej: „KSRM”), 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.  

                                                      
16  W: Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 
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W lutym 2014 r. Prezes KZGW zwrócił się do Ministra Środowiska m.in. z prośbą 
o rozważenie wystąpienia do KSRM o ponowne rozpatrzenie możliwości 
ustanowienia na terenie kraju jednego programu działań.  
W maju 2014 r. Prezes KZGW zwrócił się do Sekretarza Stanu 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 dniu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie w RZGW w Poznaniu z udziałem 
przedstawicieli KZGW, rzgw, MŚ, w sprawie wyznaczania dodatkowych OSN. 
Jednym z ustaleń było podjęcie działań wstrzymujących, do czasu ogłoszenia przez 
TSUE wyroku, wyznaczanie dodatkowych OSN – w terminie do sierpnia 2014 r. 
Zgodnie z notatką ze spotkania, KZGW kilkakrotnie sugerował, aby Departament 
Zasobów Wodnych w MŚ wystosował pismo do KPRM z prośbą o cofnięcie decyzji 

z dnia 1 sierpnia 2013 r., o zwiększeniu powierzchni OSN na okres 20122016. 
Ustalono również, że w przypadku konieczności wydania rozporządzeń dyrektorów 
rzgw zwiększających powierzchnię OSN, niezbędne będą ponowne uzgodnienia 
projektów rozporządzeń z wojewodami. Przewidywano wprowadzenie ww. 
rozporządzeń w maju 2015 r. 

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, tj. wydanie nowych rozporządzeń 
z terminem obowiązywania zgodnym z terminem obowiązywania obszarów już 
wyznaczonych. Prezes KZGW przekazał polecenie Sekretarza Stanu dyrektorom 
rzgw w dniu 11 czerwca 2014 r. 
Jednocześnie w czerwcu 2014 r., podczas spotkania Grupy RŚ podjęto decyzję 
o wystąpienia się do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz do KPRM 
o rozważenie cofnięcia decyzji podjętej w sierpniu 2013 r. przez KSRM, nakazującej 
dodatkowe wyznaczanie OSN. Ustalono również, że poszczególne rzgw skierują do 
KZGW pismo informujące, że bez uzyskania dodatkowych informacji, wykonanie 
polecenia dotyczącego zwiększenia OSN w ramach bieżącego cyku wdrażania 
dyrektywy azotanowej jest niemożliwe.  
W związku z powyższym w dniu 17 lipca 2014 r. Prezes KZGW zwrócił się do 
Zastępcy Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w MŚ o przedstawienie 
argumentów Sekretarzowi Stanu w MŚ uzgodnionych przez Grupę RŚ, 
uzasadniających wystąpienie do KPRM w sprawie cofnięcia decyzji o dodatkowym 
wyznaczaniu OSN. W sierpniu 2013 r. Minister Środowiska potwierdził decyzję 
KPRM. 
W październiku 2014 r. Prezes KZGW poinformował Zastępcę Dyrektora 
Departamentu Zasobów Wodnych w MŚ o przystąpieniu dyrektorów rzgw do 
wykonania polecenia Ministra Środowiska i zwiększeniu powierzchni OSN w cyklu 

20122016.  
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 
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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 z dnia 19 grudnia 2014 r. jednocześnie 
informując Zastępcę Dyrektora w Departamencie Zasobów Wodnych w MŚ 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 DPiZW zwrócił się do Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Zasobów Wodnych 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 czerwcu 2015 r. Prezes KZGW poinformował Sekretarza Stanu w MŚ o wydaniu 
rozporządzeń przez dyrektorów rzgw zwiększających powierzchnię OSN. I tak na 
podstawie danych załączonych do pisma Prezesa KZGW, według stanu na dzień 
30 października 2015 r., powierzchnia wyznaczonych OSN w 2012 r. wynosiła 
łącznie 4,46% powierzchni kraju, w 2015 r. została powiększona o 2,19%, a więc dla 

trzeciego cyku wdrażania dyrektywy azotanowej na lata 20122016 łączna 
powierzchnia OSN wynosiła 6,65% powierzchni kraju. 

W końcowym efekcie dyrektorzy pięciu rzgw17 w trzecim cyklu realizacji dyrektywy 
azotanowej wyznaczyli 312 wód wrażliwych i 95 OSN o pow. 21.309,38 km2, 
stanowiącej 6,81% powierzchni kraju; 

 (dowód: akta kontroli str. 361-364,452-453,455-459,463-464,469-475,476-477,482-
486,491-494,496,497-504,737-810,1006-1007,1174-1177,1219-1228,1422-1430, 

1434-1435,1762-1769) 

W dniu 20 listopada 2014 r., tj. w dniu wydania przez TSUE, wyroku 
stwierdzającego uchybienie Polski we wdrożeniu dyrektywy azotanowej odbyło się 
spotkanie pomiędzy kierownictwem Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego uzgodniono, że zostanie wprowadzony 
jednolity program działań na obszarze kraju. 

Następnie w dniu 1 grudnia 2014 r, odbyło się spotkanie m.in. przedstawicieli ww. 
ministerstw oraz KZGW w sprawie dalszych działań w związku z orzeczeniem TSUE 
oraz ustaleniami kierownictwa resortu środowiska i resortu rolnictwa. Ustalono m.in., 
że zostanie powołany zespół międzyresortowy z udziałem środowisk naukowych, 
którego pracami będzie kierować MŚ, a KZGW i MRiRW wskażą nazwiska 
ekspertów, którzy będą brali udział w pracach zespołu. Funkcję Przewodniczącego 
Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu za źródeł rolniczych dla obszaru całego kraju 
powierzono Zastępcy Prezesa KZGW, jednocześnie zobowiązując go do 
przekazywania Sekretarzowi Stanu w MŚ comiesięcznych raportów na temat prac 
nad projektem programu do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od kwietnia 
2015 r. Raporty, począwszy do 15 kwietnia 2015 r. do czasu zakończenia prac nad 
projektem Programu, były zgodnie z ww. zobowiązaniem cyklicznie przekazywane 
Sekretarzowi Stanu w MŚ. W dniu 4 września 2015 r. Zastępca Prezesa KZGW 
przekazał Podsekretarzowi Stanu w MŚ wypracowany przez Zespół projekt 
programu działań. Ze względu na fakt, że Międzyresortowy Zespół nie został 
powołany zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 

                                                      
17  W: Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 
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o Radzie Ministrów18 nie było podstawy prawnej do przeprowadzenia jego 
konsultacji i uzgodnień. Uniemożliwiło to przekazanie ostatecznej wersji Programu 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Środowiska w uzgodnionym na 
dzień 31 października 2015 r. terminie. 

 (dowód: akta kontroli str. 193-213, 216-306, 307-308, 309-353, 354) 

W celu m.in. wykonania wyroku TSUE, w styczniu 2016 r., w Ministerstwie 
Środowiska podjęto decyzję o powołaniu zespołu projektowego, w celu opracowania 
projektu ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem, ocenę skutków regulacji 
i projektami aktów wykonawczych. Kierownikiem Zespołu została p.o. Prezesa 
KZGW, a w skład zespołu weszli m.in. pracownicy KZGW. Ponadto p.o. Prezesa 
KZGW i pracownicy brali czynny udział w pracach nad ustawą – Prawo wodne na 
wszystkich etapach procesu legislacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 817-823) 

W związku z czwartym cyklem wdrożania dyrektywy azotanowej, dyrektorzy rzgw 
przystąpili, w 2015 r., do weryfikacji i wyznaczania wód wrażliwych i OSN. 
Realizując przepisy art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 
opracowali projekty rozporządzeń określających wody wrażliwe i OSN na lata 2016–
2020. Dyrektorzy rzgw wydali rozporządzenia w ramach realizacji IV cyklu dyrektywy 
azotanowej w I kwartale 2017 r.  
Jak wyjaśniła p.o. Prezesa KZGW „Na potrzeby weryfikacji wyznaczenia wód 
wrażliwych i OSN na IV cykl azotanowy (2016-2020) opracowany został jednolity 
opis przedmiotu zamówienia przygotowany wspólnie przez wszystkie regionalne 
zarządy. Formułując zapisy OPZ uwzględniono wymogi aktu wykonawczego, jakim 
jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093) oraz postanowienia wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wzięto pod uwagę zarzuty Komisji 
Europejskiej wobec Polski, podtrzymane w wyroku TSUE, dotyczące 
niewystarczającego wyznaczenia wód wrażliwych i OSN poprzez nieuwzględnienie 
przy ich wyznaczaniu zasady przezorności, jak również eutrofizacji wód, 
w szczególności eutrofizacji Morza Bałtyckiego.” 

 (dowód: akta kontroli str. 510-531, 537-538, 817-823, 1009-1014) 

W czwartym cyklu realizacji dyrektywy azotanowej dyrektorzy sześciu rzgw19 
w czwartym cyklu realizacji dyrektywy azotanowej wyznaczyli 1.495 wód wrażliwych 
i 14 OSN o pow. 259.960,68 km2, stanowiącej 83,14% powierzchni kraju. 

 (dowód: akta kontroli str. 916-998, 1003-1005) 

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

1. Prezes KZGW, w ramach nadzoru sprawowanego nad działanością dyrektorów 
rzgw, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne, nie zapewnił w trzecim cyklu wdrożania dyrektywy azotanowej 
prawidłowego i wystarczającego wyznaczania przez dyrektorów rzgw wód 
wrażliwych i OSN. Na powyższe złożyło się: 

a) zaakceptowanie jako podstawy do wyznaczenia wód wrażliwych i OSN 
opracowania IUNG z 2011 r. „Ocena presji rolniczej na stan wód 

                                                      
18  Dz.U. z 2012 r. poz. 392, ze zm. 
19  W: Gdańsku, Gliwicach, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego”, 
pomimo posiadania wiedzy, popartej opiniami dyrektorów rzgw, 
o nieuwzględnieniu w tym opracowaniu podstawowych kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych określonych w rozporządzeniu w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód, tj.: braku identyfikacji wód zanieczyszczonych 
związkami azotu, braku identyfikacji wód wykazujących eutrofizację, braku 
identyfikacji wód wykazujących tendencję do eutrofizacji, braku 
uwzględnienia budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. 

NIK zauważa, iż wykorzystanie opracowania IUNG przy wyznaczaniu wód 
wrażliwych było efektem ustalonej na szczeblu ministerialnym wspólnej 

strategii w zakresie wyznaczania w Polsce w latach 20122015 obszarów 
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego, a zakres tego wyznaczenia w 2012 r. wynikał z decyzji byłego 
Sekretarza Stanu w MŚ i byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

(dowód: akta kontroli str. 817, 1219-1228) 

b) dopuszczenie do nieuwzględniania przez dyrektorów rzgw przy 
wyznaczaniu wód wrażliwych i OSN w trzecim cyklu dyrektywy azotanowej 
zasady przezorności wynikającej z art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej i art. 6 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie 
z którą w przypadku działań mogących negatywnie wpływać na środowisko 
należy kierować się przezornością i podejmować wszelkie możliwe środki 
zapobiegawcze; 

(dowód: akta kontroli str. 1762-1767) 

c) dopuszczenie do ograniczenia weryfikacji wód wrażliwych i OSN tylko do 
analizy obszarów objętych opracowaniem IUNG i niezapewnienie 
skutecznego dokonania przez dyrektorów rzgw, w trakcie trzeciego cyklu 
realizacji dyrektywy azotanowej, weryfikacji konieczności wyznaczenia wód 
wrażliwych w przypadku 1.139 JCW wskazanych w dokumencie 
„Wyznaczanie obszarów znajdujących się pod rzeczywistą presją 
działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenia wód związkami 
azotu”, wykonanym przez Uniwersytet Warszawski w 2011 r., a także 
w przypadku 1.644 JCW wskazanych w dokumencie „Opracowanie analizy 
presji i wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu 
wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów 
działań planów gospodarowania wodami” wykonanym w 2013 r. przez 
IMGW w Krakowie. 

Brak takiej weryfikacji, w sytuacji gdy Prezes KZGW, a za jego 
pośrednictwem także dyrektorzy rzgw pozyskali w trakcie trzeciego cyklu 
wdrażania dyrektywy azotanowej dodatkowe informacje uzasadniające 
potrzebę jej dokonania, pozostawał w sprzeczności z art. 3 ust. 4 dyrektywy 
azotanowej, nakładającą na Państwa Członkowskie obowiązek 
dokonywania na bieżąco przeglądu wyznaczonych wód wrażliwych i OSN.  

(dowód: akta kontroli str. 1006-1007, 1009-1014, 1219-1228, 1762-1769) 

d) brak planowania oraz nieprzeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości 
wykonywanych przez dyrektorów rzgw zadań w odniesieniu do realizacji 
obowiązków wynikających z dyrektywy azotanowej, pomimo że od 2010 r. 
toczyło się wobec Polski postępowanie formalne KE dotyczące 
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niewystarczającego wdrożenia dyrektywy azotanowej zakończone wyrokiem 
TSUE z 20 listopada 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1077-1100) 

P.o. Prezesa KZGW podała w wyjaśnieniach m.in., że przyjęcie opracowania 
IUNG jako podstawy dla prac nad weryfikacją wód wrażliwych i OSN było 
konsekwencją ustaleń z grudnia 2010 r. pomiędzy Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Środowiska i Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a dyrektorzy rzgw, zgodnie z art. 47 ust. 5 ustawy – Prawo 
wodne, analizowali wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska. Podkreśliła 
także, iż „Wyznaczanie wód wrażliwych i OSN w okresie 2012-2016 r. było 
wynikiem ustaleń i decyzji politycznych, które były nadrzędnymi nad 
merytorycznymi. Prezes KZGW nie miał wpływu na zmianę ww. ustaleń i decyzji. 
Prezes KZGW sprawuje nadzór nad dyrektorami rzgw, ale nad Prezesem 
sprawuje nadzór Minister Środowiska.”. 

Wskazała także, iż „…..w obowiązującej wówczas ustawie Prawo wodne nie było 
delegacji prawnej do weryfikacji przez dyrektorów rzgw wód wrażliwych i OSN 
w trakcie trwania czteroletniego cyklu dyrektywy azotanowej. Opracowania 
wymienione w kol. 7 Zestawienia (IMGW z 2013 r.) i 9 (UW z 2011 r.) nie 
stanowiły podstawy wyznaczenia wód wrażliwych na III cykl wdrażania DA. Wody 
wrażliwe i OSN na lata 2012-2016 zostały wyznaczone na podstawie ekspertyzy 
IUNG, i ostatecznie zmniejszone w oparciu o wyniki, dostępnego na tamten czas, 
PMŚ i wiedzę ekspercką WIOŚ. Ponadto wskazanie presji nie jest jednoznaczne 
z wyznaczanie wód wrażliwych zgodnie z rozporządzeniem. (...) opracowanie 
IUNG wskazało obręby geodezyjne będące pod presją rolniczą. Jednakże, samo 
przecięcie warstw wskazanych obrębów z warstwą jednolitych części wód 
i umieszczenie tych w omawianym Zestawieniu, nie jest jednoznaczne ze 
stwierdzeniem, że wg IUNG rolnictwo było czynnikiem sprawczym powodującym 
presję na te JCW.” oraz „Ponadto obowiązująca wówczas ustawa Prawo wodne 
nie zawierała delegacji prawnej do weryfikacji przez dyrektorów rzgw wód 
wrażliwych i OSN w trakcie trwania czteroletniego cyklu dyrektywy azotanowej.”. 

P.o. Prezesa KZGW wskazała także, że „Prace weryfikacyjne na każdy cykl 
dyrektywy rozpoczynają się w roku poprzedzającym początek obowiązywania 
danego cyklu. W związku z tym w 2011 r. oraz przed 1 maja 2012 r. niemożliwe 
było wykorzystanie „analizy presji” z 2013 r., oraz „…sposób weryfikacji na III 
cykl dyrektywy azotanowej był wynikiem ustaleń z 16 grudnia 2010 r. pomiędzy 
kierownictwem resortu rolnictwa i kierownictwem środowiska w sprawie wspólnej 
strategii wyznaczania OSN.”. Ponadto wyjaśniła, że doznaczenie dodatkowych 
OSN wynikało z polecenia Sekretarza Stanu w MŚ będącego następstwem 
ustaleń ze spotkania we wrześniu 2013 r. w KPRM dotyczącego skierowania 
skargi KE do ETS przeciwko Polsce. 

Odnosząc się do sprawowanego nadzoru na dyrektorami rzgw w zakresie 
wyznaczania wód wrażliwych i OSN, p.o. Prezesa KZGW wyjaśniła, że „Zgodnie 
z art. 47 ust. 3 określenie wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na 
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego należy do obowiązków 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Dyrektorzy rzgw nie mają 
ustawowego obowiązku przekazywania KZGW szczegółowych informacji na 
temat samego procesu weryfikacyjnego odnoszącego się do wyboru 
pojedynczych jednolitych części wód czy obrębów geodezyjnych. W związku 
z tym Prezes KZGW nie gromadzi informacji wykorzystanych przez dyrektorów 
rzgw do wyznaczenia wód wrażliwych i OSN na poziomie szczegółowości 



 

17 

poszczególnych JCWP. Opracowanie zestawienia, o którym mowa w pytaniu, na 
szczeblu Prezesa nie jest aktualnie możliwe. Prezes KZGW może wystąpić do 
dyrektorów rzgw o przedmiotowe informacje i opracować stosowne zestawienie 
dopiero po ich otrzymaniu. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że zgodnie z art. 47. 
ust. 5 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wyznaczenia i weryfikacji wód 
wrażliwych i OSN dokonuje się w oparciu o pomiary dokonywane w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. PMŚ realizowany jest na podstawie 
wieloletnich programów PMŚ opracowanych przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw 
środowiska, oraz wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzanych przez GIOŚ”. 

P.o. Prezesa KZGW wyjaśniła także, iż „KZGW w ramach GR ds. RŚ było na 
bieżąco informowane o postępach prac nad Programem działań na OSN” i „(...) 
w ramach opracowywania planów kontroli nie powstawały oddzielne dokumenty 
opracowywane wyłącznie w odniesieniu do zagadnień wynikających z dyrektywy 
azotanowej.”. 

(dowód: akta kontroli str. 817, 841-846, 1027-1028, 1058-1100, 1219-1228, 1762-
1769) 

Wskazane w wyjaśnieniach okoliczności nie zwalniały, zdaniem NIK, Prezesa 
KZGW z obowiązku podejmowania skutecznych działań nadzorczych w celu 
zapewnienia objęcia przez dyrektorów rzgw weryfikacją wód wrażliwych i OSN 
w trzecim cyklu realizacji dyrektywy azotanowej całego obszaru ich działalności 
przy pełnym zachowaniu przy ww. weryfikacji wymogów określonych w art. 47 
ust. 3 ustawy dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. W toku omawianej weryfikacji 
dyrektorzy rzgw powinni wykorzystać wszystkie pozostające w dyspozycji 
Prezesa KZGW dane o wpływie rolnictwa na wody, stosując przy tym zasadę 
przezorności, zwłaszcza w przypadkach braku pełnego rozpoznania stanu wód 
przy równoczesnym istnieniu przesłanek o pozostawaniu przez nie pod wpływem 
presji rolniczej. W ocenie NIK, uwzględniając dodatkowo zasadą pierwszeństwa, 
dotyczącą nadrzędności prawa wspólnotowego nad prawem krajowym państw 
członkowskich, powyższe postępowanie dyrektorów rzgw było niezgodne 
z prawem UE, a brak adekwatnych i właściwych działań nadzorczych ze strony 
Prezesa KZGW, w tym brak pełnej wiedzy o procesie weryfikacji prowadzonym 
przez dyrektorów rzgw w omawianym zakresie, przyczynił się do powstania ww. 
nieprawidłowości. 

2. W KZGW nie zapewniono opracowania metodologii lub wytycznych dla 
dyrektorów rzgw w zakresie sposobu stosowania kryteriów określonych 
w rozporządzeniu MŚ w sprawie kryteriów wyznaczania wód. Prezes KZGW nie 
wnioskował do Ministra Środowiska o nowelizację przedmiotowego 
rozporządzenia, pomimo zgłaszanych w trakcie prac Grupy RŚ potrzeb w tym 
zakresie. 
Zgodnie z wyjaśnieniami p.o. Prezesa KZGW dopiero na potrzeby weryfikacji 
wód wrażliwych i OSN na czwarty cykl realizacji dyrektywy azotanowej został 
opracowany jednolity opis przedmiotu zamówienia uwzględniający przepisy 
rozporządzenia MŚ i zarzuty KE podtrzymane wyrokiem TSUE, dotyczące 
niewystarczającego wyznaczenia wód wrażliwych.  

P.o. Prezesa KZGW wyjaśniła, że „Wymogi dotyczące wyznaczania wód 
wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
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rolniczych (Dz.U. z 2012 r. Nr 241, poz. 2093) były częstym tematem dyskusji 
w ramach Grupy Roboczej ds. rolno-środowiskowych, działającej przy Krajowym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej.” oraz, że „Zagadnienia związane z realizacją 
przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych były omawiane na spotkaniach przedstawicieli KZGW i rzgw. 
Departament Planowania i Zasobów Wodnych nie posiada materiałów 
dokumentujących ten proces w formie pisemnej, jednakże z posiadanych 
roboczych notatek wynika, iż temat wyznaczania OSN i wód wrażliwych 
w oparciu o zapisy rozporządzenia był planowany do omówienia z dyrektorami 
rzgw na spotkaniu zaplanowanym na 27.10.2009 r. Może to wskazywać na fakt, 
że temat praktycznego stosowania rozporządzenia był tematem rozmów 
pomiędzy dyrektorami rzgw i Prezesem KZGW.”. 

Odnosząc się do braku propozycji Prezesa KZGW dotyczącej nowelizacji 
przedmiotowego rozporządzenia, p.o. Prezesa KZGW wyjaśniła „Nie znaleziono 
dokumentów potwierdzających, że Prezes KZGW zwracał się do Ministra 
Środowiska z propozycją nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia. 
Z będących w dyspozycji DPiZW materiałów wynika, że na 7. spotkaniu GR ds. 
RŚ, które miało miejsce 20 czerwca 2011 r., została przekazana informacja, że 
zakładana jest aktualizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.”. Ostatecznie 
rozporządzenie w sprawie kryteriów wyznaczania wód zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych nie zostało zmienione. 

 (dowód: akta kontroli str. 817-823, 1009-1014, 1027-1057)  

W ocenie NIK brak działań Prezesa KZGW w ww. zakresie było postępowaniem 
nierzetelnym, gdyż nie sprzyjało zapewnieniu prawidłowego i jednolitego 
podejścia do wyznaczania wód wrażliwych i OSN przez nadzorowanych 
dyrektorów rzgw. 

3. W trakcie prowadzonego postępowania formalnego w sprawie zarzutów KE dot. 
sposobu wdrażania dyrektywy azotanowej, a także w trakcie wyznaczania wód 
wrażliwych i OSN w trzecim cyklu realizacji dyrektywy azotanowej, Prezes 
KZGW nie zapewnił skutecznego wykorzystania wyników zleconego przez ten 
organ opracowania pn. „Wyznaczenie obszarów znajdujących się pod 
rzeczywistą presją działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenie wód 
związkami azotu”, wykonanego w 2011 r. przez Uniwersytet Warszawski. Prezes 
KZGW nie wnosił o przekazanie ww. opracowania KE w odpowiedzi na skargę, 
pomimo że jak wyjaśnił przedmiotowe opracowanie zlecono w 2010 r. w celu 
prawidłowej implementacji dyrektywy azotanowej, a tym samym uniknięcia skargi 
do ETS w związku z naruszeniem 2010/2063. Ostatecznie nie wykorzystano 
także wyników prac opracowania, którego koszt wyniósł 420 tys. zł, w toku 
dokonywanej przez dyrektorów rzgw weryfikacji oraz wyznaczania wód wrażliwch 
i OSN w trzecim cyklu wdrażania dyrektywy azotanowej. 

P.o Prezesa KZGW poinformowała, że nie posiada wiedzy co było przyczyną 
niewykorzystania ww. opracowania. Ponadto podkreśliła, że „Zgodnie 
z ustaleniami ze spotkania 16 grudnia 2010 r. w sprawie spójnej strategii 
w zakresie wyznaczania w Polsce w latach 2012-2015 obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego podstawą 
do określenia przez dyrektorów rzgw OSN oraz uzasadnieniem przed Komisją 
Europejską dokonanego wyboru będzie analiza na temat stanu rolnictwa 
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w Polsce wraz z oceną presji rolniczej i jej wpływu na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych, tj. opracowanie IUNG.”. 

(dowód: akta kontroli str. 737-810, 841-846, 1009-1014) 

W ocenie NIK wykonanie powyższego opracowania, a następnie brak 
zapewnienia jego wykorzystania było postępowaniem niecelowym 
i niegospodarnym. 

4. Prezes KZGW, pomimo wiedzy o braku wyników badań dla ponad 1.200 JCW, 
dla których na podstawie posiadanych opracowań IUNG, UW i IMGW 
w Krakowie, zidentyfikowano presję zanieczyszczenia tych JCW związkami 
azotu pochodzenia rolniczego, nie wnioskował do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska o objęcie tych JCW monitoringiem wód w ramach PMŚ w celu 
potwierdzenia wpływu tej presji na stan ww. wód. 

P.o. Prezesa KZGW wyjaśniła m.in., że „ …ze względu na sposób finansowania, 
zmiany w monitoringu operacyjnym i obszarów chronionych wrażliwych na 
eutrofizację powodowaną zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych (MORO) nie 
są możliwe w trybie ad hoc. Wszelkich zmian, np. w monitoringu operacyjnym, 
dokonuje się z dwuletnim wyprzedzeniem. Doświadczenie ze współpracy z GIOŚ 
każe przypuszczać, że Główny Inspektorat bez wskazania podstawy prawnej 
odmówiłby skorygowania sieci monitoringu.”. 

(dowód: akta kontroli 1140-1153, 1219-1228, 1765-1769) 

Zgodnie z art. 155a ust. 1, obowiązującej w kontrolowanym okresie, ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, monitoring wód ma na celu m.in. 
pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych i stanie wód podziemnych 
na potrzeby planownaia w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów 
środowiskowych. Mając powyższe na uwadze to organy odpowiedzialne za 
planowanie gospodarowania wodami są właściwe do kształtowania zakresu 
badań wód w ramach programów PMŚ, realizowanych przrez organy Inspekcji 
Ochrony Środowiska. W ocenie NIK, brak inicjatywy ze strony Prezesa KZGW 
w sprawie spowodowania weryfikacji pomiarowej tych JCW, dla których 
pozostające w dyspozycji tego oraganu opracowania identyfikowały presję 
rolniczą, był postępowaniem nierzetelnym i niecelowym. 

Postępowanie Prezesa KZGW w ramach obowiązku nadzoru nad działanością 
dyrektorów rzgw, nie zapewniło prawidłowego i wystarczającego wyznaczenia przez 
te organy wód wrażliwych oraz OSN w trzecim cyklu wdrożenia dyrektywy 
azotanowej. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że na omawiane 
postępowanie miały wpływ decyzje podejmowane przez kierownictwo MŚ i MRiRW. 

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

Od 2010 r., tj. od rozpoczęcia postępowania poprzedzającego wniesienie skargi 
przeciwko Polsce, KE zgłaszała zastrzeżenia co do zgodności z dyrektywą 
azotanową wprowadzonych w Polsce programów działań, mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Po wniesieniu skargi TSUE 
w sprawie C-356/13 Minister Środowiska pismem z 19 lipca 2013 r. zwrócił się do 
Prezesa KZGW o przygotowanie wkładu do odpowiedzi, w tym ustosunkowanie się 
do zarzutów KE, biorąc pod uwagę wydane w 2012 r. rozporządzenia dyrektorów 
rzgw w sprawie programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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ze źródeł rolniczych. Minister wskazał że zasadnym byłoby odniesienie się do 
podjętych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń 
w uzasadnionej opinii do naruszenia nr 2010/2063. Prezes KZGW, po otrzymaniu 
żądanych materiałów od dyrektorów rzgw, w sierpniu 2013 r. poinformował m.in. 
o potrzebie ustalenia jednolitego programu działań dla obszaru całego kraju. 

(dowód: akta kontroli str. 115-192, 365-447) 

Działania Prezesa KZGW, do czasu wydania przez TSUE wyroku z dnia 
20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13, w związku ze sformułowanymi przez KE 
zarzutami w zakresie przyjęcia programów działań w rozumieniu art. 5 dyrektywy 
azotanowej zawierających środki niezgodne z częścią A pkt 2 załącznika 2 oraz ust. 
1 pkt 1 załącznika III omawianej dyrektywy, były skoncentrowane m.in. na 
opracowaniu projektu wzorcowego programu działań dla OSN, który stanowił 
dokument wyjściowy do przygotowania i wydawania rozporządzeń dyrektorów 
RZGW w sprawie wprowadzenia programów działań w trzecim cyklu realizacji 
dyrektywy azotanowej. 

Już pod koniec 2010 r. w ramach działalności Grupy RŚ podjęto zadanie 
opracowania ww. wzorcowego pogramu działań, uwzględniającego zarzuty 
podnoszone przez KE oraz wymogi prawodawstwa krajowego. Ostateczna wersja 
wzorcowego projektu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programu działań, 
została wypracowana w marcu 2012 r. i zaakceptowana przez Prezesa KZGW. 
Projekt został przekazany w wersji pdf i edytowalnej do regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej. 

Działający z upoważnienia Prezesa KZGW, Dyrektor Departamentu Planowania 
i Zasobów Wodnych poinformował pismem z dnia 13 marca 2012 r. dyrektorów 
Departamentu Prawnego i Biura Gospodarki Wodnej MŚ ”(…) iż akceptuję 
przygotowany wspólnie przez pracowników KZGW i Departamentu Prawnego MŚ 
projekt z dnia 6 marca 2012 roku Rozporządzenia… w sprawie wprowadzenia 
programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych. Jednocześnie w załączeniu przesyłam zaakceptowaną i podpisaną 
wersję projektu rozporządzenia, z prośbą o niezwłoczne przesłanie go do Komisji 
Europejskiej, zgodnie z wcześniej podjętymi zobowiązaniami.”. 

(dowód: akta kontroli str. 519-528, 842, 1101-1142, 1217-1218, 1355-1375, 1534, 
1729-1754, 1758-1761, 1774-1844, 1941) 

We wzorcowym programie działań, w odniesieniu do wymagań określonych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie programów działań, uwzględniono 
większość wymaganych środków zaradczych. 

Ustalono także sposób monitorowania oraz dokumentowania realizacji Programu 
oraz jego efektów i ustalono obowiązek sporządzania sprawozdań. Weryfikacja 
skuteczności realizacji programów działań dokonywana była w ramach Raportu 
z realizacji dyrektywy azotanowej, przekazywanego co cztery lata do Komisji 
Europejskiej.  

 (dowód: akta kontroli str. 1223-1224, 1355-1375, 1845-1894) 

Na roboczym spotkaniu Grupy RŚ w sprawie wyznaczania OSN, które odbyło 
29 maja 2014 r. w Poznaniu ustalono, że Sprawozdanie dla KE z realizacji 
dyrektywy azotanowej za okres 2012–2016 zostanie przygotowane z poziomu kraju, 
bez konieczności przygotowania raportów regionalnych przez rzgw. Zgodnie 
z harmonogramem planowanych działań, stanowiącym załącznik do rozporządzeń 
w sprawie programów działań, jednostką odpowiedzialną za sporządzenie raportu 
z realizacji programu był KZGW.  

(dowód: akta kontroli str. 841-886, 1217-1218) 



 

21 

W trakcie trzeciego cyklu obowiązywania dyrektywy azotanowej dyrektorzy rzgw, 
realizując obowiązek określony w art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne, wprowadzali programy działań dla 49 OSN mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych o łącznej powierzchni 
13,9 tys. km2. 

(dowód: akta kontroli str.1422-1430) 

TSUE w wyroku z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13, uznał zasadność 
zarzutów KE dotyczących: 

 niepełnego wykonania obowiązków ustanowienia programów działań dla stref 
zagrożenia w związku z niedostatecznym wyznaczeniem tych stref; 

 nieuwzględnienia w programach działań 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; 

 nieuwzględnienia we właściwy sposób, w programach działań, zakazu 
stosowania nawozów niezależnie od warunków klimatycznych i stanu gleby od 
początku grudnia do końca lutego, podczas gdy zakaz ten nie odzwierciedla 
warunków klimatycznych panujących w Polsce i w konsekwencji nie zabrania 
rolnikom użycia 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, poczynając od końca marca lub początku 
kwietnia do końca października lub początku listopada). 

 (dowód: akta kontroli str. 193-211, 365-394,1533-1534) 

Po wyroku TSUE z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13, działania Prezesa 
KZGW i Grupy RŚ polegały w szczególności na pracach nad programem działań dla 
całego kraju, co opisano w punkcie III.1. niniejszego wystąpienia. W maju 2015 r. 
KZGW poprosił członków o zgłaszanie uwag do wersji 1.0 projektu programu działań 
opracowywanego przez międzyresortowy zespół, które następnie były omawiane 
w kolejnej wersji projektu programu działań. 

(dowód: akta kontroli str. 214-216, 510-538, 817-823, 1027-1163, 1217-1218, 1774-
1844) 

W ramach czwarego cyklu realizacji dyrektywy azotanowej na lata 2016–2020 dla 
wyznaczonych 14 OSN nie wprowadzono programów działań. Wynikało to z prac 
nad programem działań dla całego kraju. 

(dowód: akta kontroli str.1003-1005, 1433) 

GIOŚ przekazał do KZGW ocenę eutrofizacji wykonaną za lata 2012–2015 pismem 
z dnia 6 września 2017 r. P.o. Prezesa KZGW w wyjaśnieniu podała, że „..ocena za 
lata 2010-2012 nie została przekazana do KZGW. Zgodnie z posiadaną wiedzą 
GIOŚ opracował ocenę eutrofizacji za lata 2008-2010 i 2012-2015, natomiast ocena  
2010-2012 nie powstała.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 1895-1898,1940) 

Sporządzona przez GIOŚ i przekazana Prezesowi KZGW we wrześniu 2017 r. 

ocena eutrofizacji za lata 20122015 wykazała, iż spośród 170 JCW objętych 
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programami działań20, w 124 przypadkach stwierdzono eutrofizację tych wód, w 27 
przypadkach jej nie stwierdzono, zaś w 19 przypadkach nie dokonano oceny 
eutrofizacji. W przypadku 108 JCW, pomimo realizacji programów działań 
wprowadzonych dla OSN w trzecim cyklu obowiązywania dyrektywy azotanowej, 

ocena potwierdziła występowanie eutrofizacji zarówno w latach 20122015, jak 
i w okresie porzedzającym tę ocenę. W trzech przypadkach stwierdzono eutrofizację 

w latach 20122015, która nie wystąpiła w okresie poprzedzającym dokonanie 
oceny za ww. lata. Jako przyczynę tego zjawiska p.o. Prezesa KZGW podała 
występującą presję rolniczą lub/i komunalną.  

(dowód: akta kontroli, str. 1904-1939) 

W wyjaśnieniach dotyczących podania przyczyn utrzymywania się eutrofizacji na 
tym samym poziomie lub jej zwiększenia, pomimo wprowadzania programów 
działań, p.o. Prezesa KZGW nie wskazała przyczyn, wyjaśniając, że „(…) należy 
mieć na uwadze fakt, że ocena eutrofizacji opracowywana przez GIOŚ nie 
rozstrzyga co jest czynnikiem eutrofizacji (jest ona dokonywana na podstawie 
analizy różnych wskaźników eutrofizacji).”. 

(dowód: akta kontroli str. 1901-1903) 

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

1. Prezes KZGW, w ramach nadzoru sprawowanego nad działalnością dyrektorów 
rzgw, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne21, nie zapewnił:  

a) ustanowienia przez dyrektorów rzgw programów działań dla 46 OSN, 
wyznaczonych w 2015 r. i 2016 r. w ramach trzeciego cyklu realizacji 
dyrektywy azotanowej, pomimo upływu ponad jednego roku od dodatkowego 
wyznaczenia tych OSN. Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy azotanowej, 
programy działań powinny być ustanowione w ciągu jednego roku od każdego 
dodatkowego wyznaczenia OSN, określonego w art. 3 ust. 4 tej dyrektywy. 

b) aktualizacji Programów działań wprowadzonych przez dyrektorów rzgw 
w trzecim cyklu realizacji postanowień dyrektywy azotanowej, w celu  
uwzględnienia wyroku TSUE z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13, 
w zakresie sformułowanego przez KE zarzutu dotyczącego przyjęcia 
programów działań w rozumieniu art. 5 dyrektywy azotanowej zawierających 
środki niezgodne z częścią A pkt 2 załącznika II omawianej dyrektywy, 
tj. w związku z nieuwzględnieniem w programach działań 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. Powyższy 
zarzut KE sformułowała w związku z niewłaściwą transpozycją omawianych 
regulacji zawartych w dyrektywie azotanowej do przepisów krajowych. 

P.o. Prezesa KZGW w wyjaśnieniach podała, że „..reguła pierwszeństwa prawa 
unijnego nad prawem krajowym nie dotyczy wszystkich rodzajów aktów 
prawnych UE. W przypadku dyrektyw wymagana jest transpozycja. W przypadku 
dokonania transpozycji dyrektywy obowiązują zapisy aktu, którym daną kwestię 
transponowano, w tym przypadku ustawy Prawo wodne. Należy zauważyć, że 

                                                      
20  Na podstawie zestawień sporządzonych przez KZGW po uzyskaniu stosownych informacji przekazanych 

przez poszczególne regionalne zarządy gospodarki wodnej.  
21  Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Komisja Europejska nie kwestionowała prawidłowości transpozycji zapisów 
dyrektywy do prawa polskiego. 

W związku z ogłoszeniem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie tzw. skargi azotanowej, w 2015 r. procedowano projekt nowej ustawy 
Prawo wodne, która zakładała zmianę podejścia do realizacji dyrektywy 
azotanowej w Polsce polegającą na ustanowieniu na terenie całego kraju 
Programu działań (PD), bez wyznaczania wód wrażliwych, OSN i przypisanych 
do nich programów. Opracowaniem Programu działań dla całego kraju zajmował 
się na roboczo Zespół, który zobowiązany został do jego wypracowania 
w terminie do 31 października 2015 r. Przepisy nowej ustawy miały wejść w życie 
z dniem ogłoszenia ustawy lub 1 września 2015 r. (w zależności od wersji 
projektu). W związku z powyższym wszelkie zmiany w obowiązujących 
programach działań mogły wprowadzić niepotrzebne zamieszanie, przede 
wszystkim dla gospodarujących na tych obszarach, zwłaszcza że ewentualna 
zmiana miałaby miejsce w trakcie obowiązywania cyklu dyrektywy. Dodatkowo 
w ówcześnie obowiązującej ustawie Prawo wodnie nie było podstawy prawnej 
dającej możliwość dyrektorom aktualizacji programów działań w trakcie ich 
obowiązywania.”. 

Wyjaśniając brak spowodowania opracowania i wdrożenia przez dyrektorów 
rzgw programu działań dla OSN w ciągu jednego roku od ich wyznaczenia, 
p.o Prezesa podała m.in. „ Prawo unijne ma pierwszeństwo nad krajowym, ale 
reguła ta nie dotyczy wszystkich rodzajów aktów prawnych UE. W przypadku 
dyrektyw wymagana jest transpozycja. Brak transpozycji nie oznacza zwolnienia 
z obowiązków z dyrektywy wynikających i daje np. obywatelom możliwość 
dochodzenia swoich praw, jeśli w wyniku braku takiej transpozycji ponieśli straty. 
W przypadku dokonania transpozycji dyrektywy obowiązują zapisy aktu, którym 
daną kwestię transponowano, w tym przypadku ustawy Prawo wodne. Należy 
zauważyć, że Komisja Europejska nie kwestionowała prawidłowości transpozycji 
zapisów dyrektywy do prawa polskiego przytoczonych przez NIK w powyższym 
pytaniu.”. 

P.o. Prezesa KZGW wyjaśniła także, iż: „KZGW w piśmie z 16 czerwca 2014 r., 
znak KZGW/DPiZW-pgw/970/2014/wk …. skierował do Ministerstwa Środowiska 
prośbę o wyjaśnienie, od kiedy powinny zacząć obowiązywać rozporządzenia 
w sprawie wprowadzenia programów działań dla doznaczonych OSN. 
W odpowiedzi MŚ z 13 sierpnia 2014 r., znak DZW-II-077-3133316/14/JW 
poinformował, że „w związku z sygnalizowanymi potencjalnymi problemami, 
które mogą wystąpić przy uzgadnianiu nowo wydanych rozporządzeń określanie 
konkretnego terminu nie jest możliwe. Ponadto w 2015 r. procedowano projekt 
nowej ustawy Prawo wodne, która zakładała zmianę podejścia do realizacji 
dyrektywy azotanowej w Polsce polegającą na ustanowieniu na terenie całego 
kraju Programu działań (PD), bez wyznaczania wód wrażliwych, OSN 
i przypisanych do nich programów. Opracowaniem Programu działań dla całego 
kraju zajmował się na roboczo Zespół, który zobowiązany został do jego 
wypracowania w terminie do 31 października 2015 r. Przepisy nowej ustawy 
miały wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy lub 1 września 2015 r. 
(w zależności od wersji projektu). W związku z powyższym ustanawianie 
programów działań dla niedawno ogłoszonych OSN mogło wprowadzić 
niepotrzebne zamieszanie, przede wszystkim dla gospodarujących na tych 
obszarach(…). Zgodnie z art. 47 ust. 7 ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 
dla każdego obszaru szczególnie narażonego w ciągu 2 lat od jego wyznaczenia 
dyrektor rzgw ma opracować program działań mających na celu ograniczenie 
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odpływu azotu ze źródeł rolniczych. W myśl art. 47 ust. 7 ustawy Prawo wodne 
dla powyższych OSN programy działań powinny być ustalone do 2017 r., 
a w przypadku OSN wskazanych w dwóch do 2018 r. Niemniej jednak zgodnie 
z czteroletnim cyklem dyrektywy azotanowej już w 2015 r. trwały prace 
weryfikacyjne na kolejny, IV cykl dyrektywy, w ramach których wyznaczono 
ponad połowę kraju jako OSN. Rozporządzenia w sprawie wód wrażliwych i OSN 
wyznaczonych na IV cykl weszły w życie na początku 2017 r. W wyniku 
weryfikacji na IV cykl, rozporządzenia w sprawie OSN z 2015 r. i 2016 r. 
przestały obowiązywać”. 

(dowód: akta kontroli str. 193-211, 1219-1228, 1422-1433, 1533) 

Należy podkreślić, iż wbrew argumentacji przedstawionej w wyjaśnieniach 
o braku podstaw prawnych do aktualizacji programów działań w trakcie ich 
obowiązywania, rozporządzenie w sprawie programów działań przewidywało 
w § 4 możliwość korekty wprowadzonych programów działań w trakcie ich 
obowiązywania. Ponadto NIK zauważa, iż dyrektywy należy stosować 
bezpośrednio, gdy państwo członkowskie nie transponowało ich w terminie lub 
transponowało nieprawidłowo.  
W ocenie NIK, uwzględniając zasadę pierwszeństwa dotyczącą nadrzędności 
prawa wspólnotowego nad prawem krajowym państw członkowskich, brak działań 
Prezesa KZGW w omawianym zakresie był postępowaniem nierzetelnym. 

2. P.o. Prezesa KZGW, mimo wiedzy o niewłaściwej transpozycji do przepisów 
krajowych art. 5 ust. 1 dyrektywy azotanowej, nie zwracał się do Ministra 
Środowiska w sprawie podjęcia 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 
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. 

P.o. Prezesa KZGW w wyjaśnieniu m.in. podała, że „…Obejmując stanowisko 
Prezesa KZGW miałam świadomość wadliwej transpozycji dyrektywy azotanowej 
do ustawy Prawo wodne z 2001 r., aczkolwiek, co warto zauważyć, zastrzeżeń 
w tym zakresie nigdy nie zgłaszała Komisja Europejska. Jednakże ze względu na 
diametralną zmianę sposobu realizacji dyrektywy w kraju zawartą w nowej 
ustawie z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. Urz. z 2017, poz. 1566), gdzie 
w miejsce OSN i programów działań wprowadza się program działań dla całego 
kraju, nie było już konieczności zwracania uwagi na ww. transpozycyjne błędy 
(…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 1222-1223) 

W ocenie NIK, brak działań Prezesa KZGW w omawianym zakresie był 
postępowaniem nierzetelnym. 

3. Prezes KZGW, nie zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem 
o uwzględnienie w rozporządzeniu w sprawie programów działań prawidłowej 
transpozycji dyrektywy azotanowej w zakresie zakazu nawożenia na gruntach 
nachylonych: odchodów zwierzęcych w formie stałej (obornika), pozostałości 
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z gospodarstw rybackich i osadów ściekowych oraz ograniczenie tego zakazu 
jedynie do gruntów pozbawionych okrywy roślinnej. 

P.o. Prezesa KZGW w wyjaśnieniach podała m.in.: „Ówczesny Prezes KZGW 
nie zwrócił się do Ministra  Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie ww. kwestii 
w przepisach rozporządzenia z 2002 r. Jak wyjaśniono w poprzednich pismach, 
po ogłoszeniu wyroku ETS z 20 listopada 2014 r. w sprawie skargi C-356/13 
zdecydowano o zmianie podejścia do realizacji dyrektywy azotanowej 
polegającej na ustanowieniu na terenie całego kraju Programu działań (PD), bez 
wyznaczania wód wrażliwych, OSN i przypisanych do nich programów. W 2015 r. 
procedowano projekt nowej ustawy Prawo wodne, która dawała podstawę do 
skorzystania z art. 5 dyrektywy azotanowej.”. 

(dowód: akta kontroli str. 193-211, 1533-1534) 

W ocenie NIK zaniechanie przez Prezesa KZGW wniskowania do Ministra 
Środowiska o uwzględnienie w rozporządzeniu w sprawie programów działań 
kwestii dokonania zmiany programów działań w zakresie zgodnym 
z oczekiwaniami KE w związku z wyrokiem TSUE z 20 listopada 2011 r. było 
postępowaniem nierzetelnym. 

4. Prezes KZGW zaakceptował w marcu 2012 r. wzorcowy program działań, 
w którym nie zostały uwzględnione wszystkie środki zaradcze do 
obowiązkowego stosowania, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
w sprawie programów działań:  

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 
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, 
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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.  

Ponadto Prezes KZGW zaakceptował we wzorcowym programie działań 
ograniczenie podmiotowe stosowania na OSN obowiązków w zakresie 
opracowania planu nawożenia (§ 39 programu działań) oraz bilansu azotu 
wykonywanego na potrzeby opracowania planu nawożenia (§ 37 i 38 programu 
działań), nakładając go tylko na prowadzących działalność rolniczą na OSN 
gospodarujących na powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych na OSN 
(§ 41), pomimo że nie było podstaw prawnych do wprowadzenia tego warunku 
brzegowego.   

P.o. Prezesa KZGW w wyjaśnieniach do poszczególnych punktów podała m.in.: 

ad. a) pkt 2 Nawożenie pól na zboczach: 

ppkt 4 – „Powyższe wymogi były regulowane rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm 
(wg ówczesnego stanu prawnego). Zgodnie z zasadą, że akt niższego rzędu 
(tu prawo miejscowe – rozporządzenie dyrektora RZGW) nie może powtarzać 
przepisów aktu wyższego rzędu (rozporządzenie MRiRW) powyższych 
kwestii nie uwzględniono w rozporządzaniu dyrektora RZGW w sprawie 
programów działań.”. 

NIK zauważa, że przedmiotowe wymogi nie były regulowane ww. 
rozporządzeniem, bowiem zapisy dotyczące gruntów ornych położonych na 
stokach powyżej 20o wskazano jedynie w § 1 ust. 3 – gdzie zakazano 
wykorzystywania tych gruntów pod uprawę roślin wymagających 
utrzymywania redlin wzdłuż stoku (pkt 1) oraz utrzymywania na tych glebach 
ugoru czarnego (pkt 2);  

ppkt 8 – „Aby zapewnić rolnikom możliwość korzystania z pakietów Programu 
Rolnośrodowiskowego, zwłaszcza Pakietu Ochrona wód i gleb, konieczne 
było nieuwzględnianie wymogów wskazanych w ppkt 8 w rozporządzeniu 
w sprawie programu działań.”; 

ad. b) pkt 4 – Nawożenie pól w pobliżu cieków wodnych i stref ochrony wód: 

ppkt 2 – „Decyzją Departamentu Prawnego MŚ wymóg wskazany w ppkt 2 
został wykreślony z projektu wzorcowego Programu działań, na bazie którego 
dyrektorzy rzgw wydali swoje rozporządzenia w sprawie programów działań.; 

ppkt 3 – „Uznano, że zapisy art. 17 ust. 2 ustawy z 10 lipca 2007 r. 
o nawozach i nawożeniu („nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża 
zdrowiu ludzi lub zwierząt lub środowisku), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń 
z zakresu ich stosowania („nawozy naturalne i organiczne, w postaci płynnej, 
stosuje się przy użyciu rozlewaczy, deszczowni lub wozów asenizacyjnych 
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wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe”) wystarczą 
i zgodnie z zasadą niepowtarzania przepisów aktów wyższego rzędu 
w aktach niższego rzędu nie należy ich uwzględniać w rozporządzeniu 
dyrektora w sprawie programów działań.”; 

ad. c) pkt 7 – Użytkowanie gruntów i organizacja produkcji na użytkach rolnych: 

„Aby zapewnić rolnikom możliwość korzystania z pakietów Programu 
Rolnośrodowiskowego konieczne było nieuwzględnianie wymogów 
wskazanych w pkt 7 w rozporządzeniu w sprawie programu działań. Ponadto 
kwestie w ww. pkt były częściowo regulowane rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm 
(wg ówczesnego stanu prawnego).”; 

ad. d) pkt 8 – Minimalna powierzchnia „zielonych pól”: 

„Podobnie jak w pkt 7, aby zapewnić rolnikom możliwość korzystania 
z pakietów Programu Rolnośrodowiskowego zdecydowano 
o nieuwzględnieniu wymogów wskazanych w pkt 8 w rozporządzeniu 
w sprawie programu działań. Ponadto kwestie w ww. pkt były częściowo 
regulowane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (wg ówczesnego stanu 
prawnego) określającym wymagania w zakresie dobrej kultury rolnej przy 
zachowaniu wymogów ochrony środowiska, w tym ochrony wód.”. 

Odnośnie do zaakceptowania ograniczenia podmiotowego stosowanie na OSN 
obowiązków w zakresie opracowania planu nawożenia oraz bilansu azotu 
wykonywanego na potrzeby opracowania planu nawożenia, p.o. Prezesa KZGW 
wyjaśniła, że „(...) rozporządzenia dyrektorów rzgw w sprawie wprowadzenia 
programów działań opracowywane były na bazie wzorcowego Programu działań. 
Jednym z celów podczas pracy GR ds. RŚ nad wzorcowym Programem było 
umożliwienie rolnikom korzystania z pakietów Programu Rolnośrodowiskowego 
(PROW 2007-2013) poprzez usunięcie kolizji zapisów wynikających z programów 
działań na OSN obowiązujących w poprzednich cyklach dyrektywy, z zapisami 
znajdującymi się w konkretnym pakiecie Programu Rolnośrodowiskowego, w tym 
przypadku z obowiązkiem sporządzania planu nawożenia.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1355-1375,1525-1534, 1755-1757, 1941) 

W ocenie NIK, zaakceptowanie i przekazanie do stosowania przez dyrektorów rzgw 
wzorcowego programu działań nieobejmującego wszystkich środków zaradczych 
ujętych w rozporządzeniu w sprawie programów działań było postępowaniem 
nierzetelnym. Ponadto zaakceptowanie ograniczenia podmiotowego stosowania na 
OSN obowiązków w zakresie opracowania planu nawożenia oraz bilansu azotu 
mogło skutkować, w sytuacji rozdrobnienia gospodarstw rolnych w Polsce, 
wyłączeniem wszystkich lub większości gospodarujących na OSN z obowiązku 
sporządzania bilansu azotu i planu nawożenia w gospodarstwie, niezbędnych 
zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie programów działań, do 
kontrolowania, monitorowania oraz dokumentowania środków zaradczych na OSN. 

3. Informowanie Komisji Europejskiej o stanie wdrażania 
dyrektywy azotanowej 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym KZGW, Departamentowi Planowania 
i Zasobów Wodnych powierzono koordynację prac związanych z przygotowywaniem 
raportów do Komisji Europejskiej na temat stanu wdrażania wspólnotowego prawa 

Opis stanu 
faktycznego 
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z zakresu gospodarowania wodami oraz realizację postanowień zawartych 
w traktacie akcesyjnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 14-33) 

Koordynację prac związanych z przygotowaniem dla Komisji Europejskiej raportów 
ze stanu oraz efektów wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce w celu wywiązania 
się ze zobowiązań akcesyjnych Polski powierzono specjaliście w Wydziale 
Planowania Gospodarowania Wodami w Departamencie Planowania i Zasobów 
Wodnych. 

(dowód: akta kontroli str. 97-114) 

Obowiązek sprawozdawczości z realizacji dyrektywy azotanowej i zakres informacji 
wynika z art. 10 oraz załącznika V dyrektywy azotanowej. Pierwszy Raport 
przekazany KE obejmował okres 2004–2007 i został wykonany na zlecenie KZGW 
w październiku 2008 r., ponieważ w Ministerstwie Środowiska nie było komórki 
merytorycznej zajmującej się ochroną wód. Jak wyjaśniła p.o. Prezesa KZGW 
„Cykliczne inicjowanie przez Prezesa KZGW prac związanych przygotowaniem 
okresowych raportów (za lata 2008-2011 i 2012-2015) wynikało z praktyki lat 
wcześniejszych. Dodatkowo zadanie pn. „Opracowanie danych na potrzeby raportu 
z realizacji dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2012-2015” znajdowało 
się na liści zadań Ministra Środowiska zakwalifikowanych do dofinansowania ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 
2016 z dziedziny ekspertyzy i prace naukowo-badawcze.”. 

Przygotowanie kolejnego Raportu inicjował Prezes KZGW, który w 2016 r. zlecił 
ekspertyzę na opracowanie danych na potrzeby przygotowania Raportu o wartości 
292.740,00 zł brutto, sfinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Raport został przygotowany przez Wykonawcę 
wybranego w trybie zamówienia publicznego przez Prezesa KZGW, zgodnie 
z wytycznymi do raportowania przygotowanymi przez KE22. 

Raport zawierał informacje zgodne z wymaganiami załącznika V dyrektywy 
azotanowej, dotyczące: zmian jakości wód podziemnych i powierzchniowych, 
obszarów szczególnie narażonych (OSN), najważniejszych środków stosowanych 
w programie działań, oceny realizacji i skuteczności środków podejmowanych 
w ramach programów działań, prognozy przyszłych zmian jakości wód na OSN. 

Materiałami źródłowymi wykorzystanymi przez wykonawcę były m.in.: raport 
z poprzedniego okresu sprawozdawczego; wyniki badań PMŚ; wyniki badań płytkich 
wód gruntowych oraz gleb za lata 2012-2015; wyniki kontroli wymogów wzajemnej 
zgodności realizowanych przez ARMiR; wyniki kontroli prowadzących działalność 
rolniczą na OSN prowadzonych przez WIOŚ; opracowanie wyników badań i ocena 
stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu pochodzenia 
rolniczego – raport 2012-2015, opracowany przez PIG. 

W Raporcie przekazanym KE znalazła się informacja, że wyznaczenie w Polsce 
w bieżącym okresie sprawozdawczym OSN przebiegało w ramach spójnej strategii, 
przyjętej w dniu 16 grudnia 2010 r. przez MŚ i MRiRW. Powołano się na podjęte 
w 2010 r. ustalenia, w ramach których MRiRW przekazało MŚ oraz KZGW naukowe 
dowody i analizy dotyczące stanu rolnictwa w Polsce wraz z oceną presji rolniczej 
na jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazaniem obszarów istotnej 
presji rolniczej, stanowiących potencjalne OSN. Jako naukowe dowody 

                                                      
22  Nitrates Directive (91/676/CEEE Status and trends of aquatic envirionment and agikultural practice. 
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wyszczególniono opracowanie IUNG z 2011 r. Poinformowano również KE, że 
opracowanie to było podstawą do określenia OSN przez dyrektorów rzgw.  

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oprócz pozyskania i opracowania 
niezbędnych danych dla przygotowania Raportu przewidziano również, że 
Wykonawca przeprowadzi konsultacje opracowania z właściwymi jednostkami 
resortu środowiska i resortu rolnictwa, wskazanymi przez KZGW oraz opracuje 
ostateczną wersję raportu. 

W dniu 14 października 2016 r. p.o. Prezesa KZGW przekazała uzgodniony Raport 
z realizacji przepisów dyrektywy azotanowej Dyrektorowi Departamentu Zasobów 
Wodnych w MŚ, który w trybie obiegowym w dniu 20 października 2016 r. został 
przyjęty przez Kierownictwo resortu środowiska i w dniu 24 października 2016 r. 
przekazany do p.o. Prezesa KZGW celem wysłania KE za pośrednictwem systemu 
ReportNet. Przekazany Raport obejmował okres od 1 maja 2012 r. do 
30 kwietnia 2016 r. i został przekazany do KE w dniu 28 października 2016 r., tj. 
w terminie zgodnym z art. 10 ust. 2 dyrektywy azotanowej.   

(dowód: akta kontroli str. 841-846, 875-886, 1266-1352, 1845-1894) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK zwraca uwagę, że w KZGW nie posiadano możliwości bezpośredniego 
porównania danych wejściowych pozyskanych na potrzeby opracowania raportu 
z danymi zawartymi w raporcie. Mogło to utrudnić weryfikację w KZGW 
prawidłowości sporządzenia Raportu przez jego wykonawcę oraz uniemożliwiło 
dokonanie takiej weryfikacji w toku kontroli NIK. 

 (dowód: akta kontroli str. 841-846, 875-885, 886, 1266-1352, 1845-1894) 

W ocenie NIK, niezapewnienie w KZGW możliwości zweryfikowania prawidłowości 
przygotowania przez firme zewnętrzną danych do Raportu do KE było 
postępowaniem nierzetelnym. 

Prezes KZGW terminowo przygotował czteroletni Raport ze stanu wdrażania 
dyrektywy azotanowej, zgodnie z przepisami art. 10 i załącznika V dyrektywy 
azotanowej oraz wytycznymi KE opracowanymi dla potrzeb sporządzenia Raportu. 
W KZGW nie posiadano możliwości bezpośredniego porównania danych 
wejściowych pozyskanych na potrzeby opracowania raportu z danymi zawartymi 
w raporcie. 

IV. Uwagi i wnioski 

Z uwagi na wejście w życie, z dniem 24 sierpnia 2017 r., art. 102–112 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne23 oraz w związku z utworzeniem, na mocy art. 239–
251 tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2018 r. państwowej osoby prawnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, NIK odstępuje od sformułowania uwag 
i wniosków pokontrolnych. 
 
 
 

                                                      
23  Dz. U. poz. 1566, ze zm. 
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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 dyrektora Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. 

Warszawa, dnia 22 stycznia 2018 r. 
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