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ARiMR, Agencja  – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

działanie GRZW  –  działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z roz-
wojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” – Schemat II „Go-
spodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” PROW 2007–2013

EFOiGR  – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

EFRROW  – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

IZ  – Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013

Minister RiRW  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

pr. wod.  – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

PROW 2007–2013  – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

rozporządzenie GRZW  –  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerw-
ca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i roz-
wijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami 
wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013

SW  – samorząd województwa

SPO Restrukturyzacja  –  Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004–2006”

u.w.r.o.w.  –  ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

WPR  – Wspólna Polityka Rolna

WZMiUW  – wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych

Wyk az stosowanych sk rótów i  pojęć
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Temat kontroli: Gospodarowanie rolniczymi 
zasobami wodnymi (w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007–2013).
Numer kontroli: P/11/106.
Przyczyny podjęcia kontroli: Kontro la została 
podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby 
Kontroli, w ramach priorytetowego kierunku 
działań: „Polska w Unii Europejskiej”, w ob-
szarze badań: „System finansowania rolnic-
twa i rozwoju obszarów wiejskich”. Kontrola 
została przygotowana na podstawie analizy 
stanu prawnego, publikacji1 oraz zapytań i in-
terpelacji poselskich Sejmu RP VI kadencji2. 
Z analizy przedkontrolnej wynikało m.in., że 
środki finansowe na gospodarowanie rolni-
czymi zasobami wodnymi nie są w Polsce 
wystarczające, a urządzenia melioracji wod-
nych szczegółowych nie były utrzymywane 
na 55% zmeliorowanej powierzchni użytków 
rolnych. Środki na gospodarowanie rolniczymi 
zasobami wodnymi określone w SPO Restruk-
turyzacja oraz w PROW 2007–2013 pokrywają 
38% potrzeb w tym zakresie.

1 Edmund Kaca, „Gospodarka wodna wsi i rolnictwa”, 
1 Kongres Nauk Rolniczych Nauka – Praktyce, Puławy, 
14–15 maja 2009 r.; Edmund Kaca, Marek Kaczmarczyk, 
„Melioracje wodne – stan i potrzeby”, seminaryjne 
posiedzenie Kolegium NIK, Warszawa, 19  stycznia 
2011 r. Kontrola Państwowa, Nr 1 specjalny, Warszawa, 
kwiecień 2011 r.

2 Zapytanie Nr 6759 w sprawie podjęcia skutecznych 
działań zmierzających do rozwiązania narastającego 
od lat problemu związanego z utrzymaniem urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych oraz tzw. wód 
pozostałych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 
ustawy – Prawo wodne; interpelacja Nr 873 w sprawie 
problemu utrzymania w należytym stanie urządzeń 
melioracyjnych; interpelacja Nr 2981 w sprawie zwięk-
szenia zakresu środków budżetowych na konserwa-
cję urządzeń wodno–melioracyjnych niezbędnych 
do regulacji stosunków wodnych w rolnictwie; inter-
pelacje: Nr 3397 i 17935 w sprawie zwiększenia środ-
ków finansowych na utrzymanie urządzeń melioracji 
podstawowych i szczegółowych; interpelacja Nr 13415 
w sprawie niewykorzystania środków na melioracje 
wodne oraz opóźnień we wdrażaniu Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; interpelacja 
Nr 21922 w sprawie podstawowych urządzeń meliora-
cyjnych będących własnością Skarbu Państwa.

Celem kontroli była ocena przygotowania 
i realizacji działania w zakresie gospodaro-
wania rolniczymi zasobami wodnymi w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013.
Głównymi zagadnieniami objętymi tema-
tyką kontroli były: 

 y w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 − programowanie i przygotowanie urucho-
mienia działania GRZW,

 − powołanie i prowadzenie Komitetu Mo-
nitorującego PROW 2007–2013,

 − prowadzenie monitoringu obsługi finan-
sowej PROW 2007–2013,

 − nadzór i kontrola nad zadaniami delego-
wanymi do samorządów województw.

 y w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa:

 − przygotowanie do delegowania zadań 
do samorządów województw,

 − nadzór i kontrola nad realizacją zadań 
delegowanych,

 − realizacja zadań agencji płatniczej przy 
wdrażaniu działania GRZW.

 y w ośmiu urzędach marszałkowskich3:
 − przygotowanie do uruchomienia dzia-
łania GRZW,

 − przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków 
o przyznanie pomocy oraz wniosków 
o płatność,

 − sporządzanie zleceń płatności,
 − realizacja zadań z zakresu monitoringu 
i sprawozdawczości,

3 Kontrolę przeprowadzono w siedmiu urzędach mar-
szałkowskich oraz w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju 
Regionalnego (ŚBRR) – samorządowej jednostce orga-
nizacyjnej utworzonej na podstawie uchwały Sejmiku 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
22 marca 1999 r. Biuro obsługuje programy finanso-
wane ze środków Unii Europejskiej oraz inne progra-
my pomocowe. Uchwałą z dnia 25 października 2006 r. 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powierzył 
ŚBRR wykonywanie zadań Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego wynikających z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
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 − sprawowanie nadzoru i kontroli nad re-
alizacją zadań przez WZMiUW.

 y w siedmiu wojewódzkich zarządach melio-
racji i urządzeń wodnych:

 − przygotowanie, wykonanie i rozlicze-
nie inwestycji zrealizowanych w ramach 
PROW 2007–2013 oraz utrzymanie urzą-
dzeń melioracji wodnych wykonanych 
w ramach SPO Restrukturyzacja.

Badaniami kontrolnymi objęto okres od 
1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2011 r. W In-
formacji wykorzystano również wyniki kontro-
li: P/10/163 „Realizacja Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 w zakresie 
działania: Odnowa i Rozwój Wsi”, P/09/141 „Wy-
konanie w 2009 r. budżetu państwa w części 
85/08 województwo lubuskie”, P/09/141 „Wy-
konanie w 2009 r. budżetu państwa w części 

85/26 województwo świętokrzyskie”, P/09/145 
„Wykonanie w 2009 r. budżetu państwa w czę-
ści 85/12 województwo małopolskie”.
Czynności kontrolne prowadzono  od 
11 maja 2011 r. do 30 września 2011 r. Kontrola 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa została przeprowadzona na 
podstawie art. 2 ust. 1, w związku z art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli4, zwanej dalej „ustawą o NIK”, na-
tomiast w urzędach marszałkowskich, w Świę-
tokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego oraz 
w wojewódzkich zarządach melioracji i urzą-
dzeń wodnych – na podstawie art. 2 ust. 2 usta-
wy o NIK, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o NIK.

4 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej 

działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozy-
tywnie, pomimo stwierdzonych nieprawi-
dłowości5, działania podejmowane przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako In-
stytucji Zarządzającej oraz kontrolowane 
samorządy województw i wojewódzkie za-
rządy melioracji i urządzeń wodnych, służą-
ce wykorzystaniu środków publicznych na 
gospodarowanie rolniczymi zasobami wod-
nymi w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013. Prawidło-
wo były wykonywane zadania ARiMR jako 
agencji płatniczej.

Natomiast stwierdzone nieprawidłowości 
polegały głównie na:

 y w odniesieniu do Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi:

 − zaplanowaniu w PROW 2007–2013 nie-
realnych docelowych wskaźników dla 
działania z zakresu gospodarowania rol-
niczymi zasobami wodnymi,

 − nieterminowym (tj. z prawie półrocznym 
opóźnieniem) wydaniu rozporządzenia 
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania 
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 
związanej z rozwojem i dostosowywa-
niem rolnictwa i leśnictwa przez gospo-
darowanie rolniczymi zasobami wodnymi” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007−20136,

 y w odniesieniu do samorządów woje-
wództw:

 − nieterminowym (tj. z ponad dwumie-
sięcznym opóźnieniem) rozpatrywaniu 
wniosków o płatność składanych przez 

5 W czterostopniowej skali oceny ogólnej stosowanej 
przez NIK: pozytywna; pozytywna, pomimo stwierdzo-
nych uchybień; pozytywna, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości; negatywna.

6 Dz. U. Nr 122, poz. 791 ze zm.

wojewódzkie zarządy melioracji i urzą-
dzeń wodnych,

 − nieterminowym przekazywaniu ARiMR 
sprawozdań z realizacji działania GRZW 
i prognoz wydatków na to działanie 
(opóźnienia wynosiły odpowiednio: 
11 dni oraz 38 dni),

 y w odniesieniu do wojewódzkich zarządów 
melioracji i urządzeń wodnych:

 − nieutrzymywaniu w należytym stanie 
technicznym urządzeń melioracji wod-
nych wykonanych przy udziale środków 
Unii Europejskiej,

 − nierzetelnym przygotowywaniu wnio-
sków o przyznanie pomocy i wniosków 
o płatność składanych samorządom wo-
jewództw.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w nale-
żyty sposób sprawował nadzór nad realizacją 
PROW 2007–2013. Poprawnie wykonywał za-
dania w zakresie przekazywania ARiMR środ-
ków finansowych na realizację działania GRZW, 
a także sporządzania i przekazywania Komisji 
Europejskiej rocznych sprawozdań z realizacji 
PROW 2007–2013, w tym działania GRZW. 

Prawidłowo były wykonywane zadania 
ARiMR w zakresie przeprowadzania weryfikacji 
formalno–rachunkowej zleceń płatności prze-
kazywanych przez samorządy województw, 
sporządzania i przekazywania do MRiRW pro-
gnoz wydatków, zapotrzebowań na środki fi-
nansowe przeznaczone dla wojewódzkich za-
rządów melioracji i urządzeń wodnych oraz 
sprawozdań dotyczących przebiegu wdraża-
nia PROW 2007–2013, w tym działania GRZW.

Samorządy województw przyznawały po-
moc finansową na projekty merytorycznie uza-
sadnione i spełniające kryteria zasadności wy-
znaczone przez Instytucję Zarządzającą.

Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych wykorzystały otrzymane środki finan-
sowe prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem, 
tj. na realizację projektów z zakresu melioracji 
wodnych podstawowych i szczegółowych.
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 2.2  Synteza wyników kontroli

1. Pierwsze nabory wniosków o przyznanie 
pomocy finansowej w ramach działania  
GRZW samorządy województw przepro-
wadziły w maju 2009 r., tj. po upływie ponad 
19 miesięcy od daty zatwierdzenia PROW 
2007–2013 przez Komisję Europejską. Spo-
wodowane to było m.in.:

 − opóźnieniem wydania rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania 
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 
związanej z rozwojem i dostosowywa-
niem rolnictwa i leśnictwa przez gospo-
darowanie rolniczymi zasobami wod-
nymi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013,

 − przewlekłością procedury uzgadniania 
treści umów pomiędzy samorządami wo-
jewództw i ARiMR w sprawie delegowa-
nia niektórych działań PROW 2007−2013,

 − długotrwałym postępowaniem akredy-
tacyjnym agencji płatniczej,

 − przedłużającym się procesem ustalania 
źródła finansowania podatku VAT.

Późne rozpoczęcie przyjmowania wnios-
ków o  przyznanie pomocy finansowej 
spowodowało utratę ważności części do-
kumentacji technicznej przygotowanej dla 
planowanych inwestycji, a dodatkowe kosz-
ty związane z ponownym jej opracowaniem 
wyniosły 257,9 tys. zł. Ponadto, późne uru-
chomienie działania GRZW spowodowało, 
że w 2009 r. z budżetów wojewodów nie 
zostały zrealizowane wydatki zaplanowane 
dla samorządów województw na inwestycje 
melioracyjne w ramach PROW 2007−2013 
[str. 17−20].

2. We wszystkich siedmiu skontrolowa-
nych wojewódzkich zarządach melioracji 
i urządzeń wodnych nierzetelnie przygo-
towywano wnioski o przyznanie pomocy 

finansowej, a w trzech z nich − również 
nierzetelnie przygotowywano wnioski 
o płatność. Wnioski złożone samorządom 
województw wymagały − na etapie ich 
rozpatrywania − uzupełnień i poprawek 
z powodu błędów formalnych oraz mery-
torycznych [str. 25−26].

3. Na sześć urzędów marszałkowskich, w któ-
rych wojewódzkie zarządy melioracji i urzą-
dzeń wodnych złożyły wnioski o płatność, 
w pięciu nie był dotrzymany trzymiesięczny 
termin, w jakim powinno nastąpić rozpa-
trzenie tych wniosków. Opóźnienia w rozpa-
trywaniu wniosków dochodziły do ponad 
dwóch miesięcy [str. 24−25].

4. Środki finansowe z PROW 2007–2013 na 
działanie GRZW były wykorzystywane przez 
wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych zgodnie z przeznaczeniem, tj. na 
realizację projektów z zakresu melioracji 
wodnych, a także projektów związanych 
z kształtowaniem przekroju podłużnego 
i poprzecznego oraz układu poziomego 
koryta cieku naturalnego. Transakcje zwią-
zane z realizacją działania GRZW były ewi-
dencjonowane w wymaganym, oddzielnym 
systemie rachunkowości [str. 20−23, 26−27].

5. Trzy urzędy marszałkowskie, na osiem obję-
tych kontrolą, nieterminowo przekazywały 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa sprawozdania z realizacji działania 
GRZW oraz prognozy wydatków na to dzia-
łanie. Opóźnienia wynosiły odpowiednio: 
do 11 dni oraz do 38 dni [str. 28−29].

6. Prognozy wydatków w ramach PROW 
2007–2013, otrzymywane przez ARiMR 
z samorządów województw – stanowiące 
podstawę prognoz Agencji przekazywa-
nych do MRiRW – wykazywały znaczące 
różnice w stosunku do zrealizowanych 
płatności7. Prognozy na 2010  r. oraz 

7 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 883/2006 
z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegó-
łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) 
Nr  1290/2005 w  odniesieniu do prowadzenia kont 
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I półrocze 2011 r. zostały przeszacowane 
odpowiednio o 49,9% i 55,0%. Przeszaco-
wanie było wynikiem zawyżenia kosztów 
podawanych przez wojewódzkie zarządy 
melioracji i urządzeń wodnych we wnio-
skach o przyznanie pomocy, w stosunku 
do późniejszych rozstrzygnięć postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych [str. 29].

7. Cztery wojewódzkie zarządy melioracji 
i urządzeń wodnych, na siedem objętych 
kontrolą, nie utrzymywały w należytym sta-
nie technicznym urządzeń melioracyjnych 
wykonanych w ramach SPO Restrukturyza-
cja. Nie wypełniano obowiązku konserwacji 
urządzeń, polegającej na wykaszaniu skarp, 
dna i obrzeży cieków wodnych, usuwaniu 
roślin z dna, a także oczyszczaniu przepu-
stów i zastawek [str. 29−30].

8. Poziom wykorzystania środków finanso-
wych określonych w PROW 2007–2013 na 
działanie GRZW jest zadowalający, choć 
zróżnicowany w poszczególnych woje-
wództwach. Do 30 czerwca 2011 r. wo-
jewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych złożyły samorządom województw 
348 wniosków o przyznanie pomocy finan-
sowej w łącznej kwocie 1.571.760,1 tys. zł, 
w tym 1.191.537,8 tys. zł z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (EFRROW). Stanowiło to 
79,5% limitu środków na działanie GRZW8. 
Samorządy województw wydały 260 decy-
zji w sprawie przyznania pomocy na łączną 

przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i docho-
dów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG 
i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 1 ze zm.): 
Prognozy kwot, które mają być sfinansowane z EFRROW 
w roku kalendarzowym i rozpatrzenie wniosków o finan-
sowanie na kolejny rok kalendarzowy są niezbędne dla 
Komisji ze względu na zarządzanie budżetowe i finanso-
we. (…) (preambuła, pkt 21).

8 Limit w kwocie 1.977.757,4 tys. zł określony na pod-
stawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007−2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388 ze zm.) oraz wytycz-
nej Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Nr  57/7/2011 
z dnia 6 czerwca 2011 r.

kwotę 828.683,5 tys. zł (41,9% limitu), w tym 
621.512,6 tys. zł z EFRROW. Najwyższy sto-
pień wykorzystania limitu środków – we-
dług decyzji w sprawie przyznania pomocy 
finansowej – odnotowano w województwie 
lubelskim (63,5%), a najniższy w wojewódz-
twie opolskim (6,9%) [str. 20−23].

9. Do końca I półrocza 2011 r. wojewódzkie 
zarządy melioracji i urządzeń wodnych zło-
żyły 135 wniosków o płatność na łączną 
kwotę 127.250,5 tys. zł, w tym z EFRROW 
95.491,2 tys. zł, co stanowi 6,4% limitu środ-
ków na działanie GRZW. Najwyższy stopień 
wykorzystania limitu środków na działanie 
GRZW – według wniosków o płatność – 
odnotowano w województwie zachod-
niopomorskim (24,7%), natomiast w trzech 
województwach (dolnośląskim, łódzkim, 
małopolskim) jeszcze nie złożono wnio-
sków o płatność. Do dnia 30 czerwca 2011 r. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa zrealizowała 96 płatności i przeka-
zała na rachunki bankowe WZMiUW środki 
EFRROW w łącznej kwocie 61.301,9 tys. zł 
[str. 22−23].

10. Zagrożone jest osiągnięcie wskaźników 
rzeczowych przyjętych w PROW 2007−2013 
dla działania GRZW. Wynika to z faktu, iż 
dotychczasowe wykorzystanie limitu dla 
tego działania − na podstawie złożonych 
wniosków o przyznanie pomocy − wynosi 
79,5%, natomiast liczba projektów objęta 
tymi wnioskami − 348, co w porównaniu 
z planowaną liczbą 880 projektów stanowi 
zaledwie 39,5% [str. 23−24].

11. Finansowe rezultaty kontroli wyniosły 
2.462,8 tys. zł, z czego:

 y 1.805,6 tys. zł dotyczy finansowych 
skutków nieprawidłowości w związku 
z udzieleniem zamówienia publicznego 
z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień 
publicznych9 [str. 27],

9 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.
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 y 631,8 tys. zł dotyczy potencjalnych fi-
nansowych skutków nieprawidłowości 
w związku z udzieleniem zamówienia 
publicznego z naruszeniem przepisów 
ustawy − Prawo zamówień publicznych 
[str. 27],

 y 14,5 tys. zł dotyczy finansowych skut-
ków nieprawidłowości w związku z do-
konaniem zapłaty z przekroczeniem 
upoważnienia do dokonywania wydat-
ków ze środków publicznych [str. 26],

 y 10,9 tys. zł dotyczy finansowych skut-
ków nieprawidłowości w związku z utra-
tą środków z budżetu Unii Europejskiej 
wskutek nieprawidłowej kwalifikacji 
kosztów [str. 26].

 2.3  Uwagi końcowe i wnioski

Pomimo angażowania w ostatnich latach 
na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w Pol-
sce coraz większych środków finansowych, za-
równo z budżetu krajowego jak i z budżetu 
Unii Europejskiej, nadal nierozwiązany pozo-
staje problem właściwej regulacji stosunków 
wodnych w glebie oraz ochrony użytków rol-
nych przed powodziami. Środki przeznaczane 
na te cele pokrywają potrzeby zaledwie w 30%.

Każdego roku przybywa urządzeń melio-
racji wodnych, które nie są prawidłowo kon-
serwowane i wymagają modernizacji oraz od-
budowy. Aktualnie, w Polsce wymaga odbu-
dowy lub modernizacji około 22% cieków na-
turalnych, 27% kanałów, a także 41% wałów 
przeciwpowodziowych. Pogarszający się stan 
techniczny urządzeń melioracji wodnych może 

prowadzić do ich stopniowej oraz nieodwra-
calnej dekapitalizacji, a także do wzrostu real-
nego zagrożenia powodziowego.

W związku z powyższym, Najwyższa Izba 
Kontroli wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi o podjęcie działań na rzecz popra-
wy stanu utrzymania urządzeń melioracji wod-
nych oraz gospodarki wodnej w rolnictwie, we 
współpracy z Ministrem Środowiska10 i samo-
rządami województw.

Ponadto, zdaniem NIK, skuteczniejsze za-
rządzanie wykonaniem docelowych wskaźni-
ków rzeczowych można uzyskać monitoru-
jąc postęp realizacji zadań z zastosowaniem 
wskaźników do osiągnięcia na poszczegól-
nych etapach programu. Dlatego też, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinien rozważyć 
opracowanie i ujęcie w programach nowej per-
spektywy finansowej wskaźników etapowych, 
dzięki którym możliwa byłaby efektywniejsza 
realizacja założonych wskaźników docelowych 
bądź ich korekta.

Wnioski pokontrolne skierowane do po-
szczególnych jednostek objętych kontrolą 
wraz z informacjami o sposobie ich realizacji 
zostały przedstawione w rozdziale 4.2. Informa-
cji. Wnioski te dotyczyły głównie: planowania 
wskaźników w PROW 2007–2013, wydawania 
aktów prawnych, utrzymania urządzeń melio-
racji wodnych, przygotowania oraz rozpatry-
wania wniosków o przyznanie pomocy i wnio-
sków o płatność, przekazywania sprawozdań 
oraz prognoz wydatków.

10 Minister Środowiska kieruje działem „Gospodarka 
wodna”.
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 3.1  Charakterystyka stanu prawnego 
oraz uwarunkowań  
przyrodniczo–ekonomicznych 
i organizacyjnych

3.1.1 Charakterystyka stanu prawnego

Podstawowym aktem prawnym regulują-
cym wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 jest ustawa z dnia 
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich11 (u.w.r.o.w.). Zgodnie z tą usta-
wą, minister właściwy do spraw rozwoju wsi 
pełni funkcję instytucji zarządzającej (art. 4 
ust. 1), której zadania w zakresie wdrażania – 
w szczególności działania GRZW – wykonuje 
samorząd województwa (art. 6 ust. 1). Zadania 
agencji płatniczej, po uzyskaniu akredytacji, re-
alizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (art. 4 ust. 2).

Warunki dostępu do pomocy finansowej 
w ramach działania GRZW, na podstawie art. 29 
ust. 1 u.w.r.o.w., zostały określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach działania „Poprawianie i roz-
wijanie infrastruktury związanej z rozwojem 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez 
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodny-
mi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–201312 (rozporządze-
nie GRZW). Zgodnie z § 2 tego rozporządze-
nia, pomoc przyznawana jest wojewódzkim 
zarządom melioracji i urządzeń wodnych. Po-
nadto, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wy-
dając szereg rozporządzeń wykonawczych do 
u.w.r.o.w., określił system obsługi Programu, 
a także podział środków pomiędzy poszcze-
gólne województwa.

11 Dz. U. Nr 64, poz. 427 ze zm.

12 Dz. U. Nr 122, poz. 791 ze zm.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013 – zatwierdzony decyzją Komi-
sji Europejskiej z  dnia 7  września 2007  r. 
Nr K(2007)4176 – został opublikowany, w for-
mie obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, w dzienniku urzędowym Monitor Polski 
z dnia 12 października 2007 r.13

Szczegółową charakterystykę stanu praw-
nego dotyczącego kontrolowanej działalności 
przedstawiono w załączniku 5.4. do Informacji.

3.1.2 Uwarunkowania  
przyrodniczo–ekonomiczne  
i organizacyjne

Uwarunkowania przyrodniczo–ekonomiczne

Polska jest zaliczana do państw ubogich 
w  zasoby wodne. Średni roczny odpływ14 
z wielolecia wynosi 63 mld m3, co daje śred-
nio 1.660 m3 wody na rok na jednego miesz-
kańca, zaś w Europie przeciętne zasoby wód 
powierzchniowych wynoszą 4.560 m3 na rok na 
mieszkańca. Niekorzystnym zjawiskiem w wa-
runkach polskich jest również nierównomier-
ne rozmieszczenie wód. Przeważająca wielkość 
zasobów wodnych powstaje w terenach gór-
skich i podgórskich, w okresach opadów wio-
sennych – głównie czerwcowych. W Polsce wy-
stępują zarówno okresy charakteryzujące się 
nadmiarem wody (powodzie, nadmierne uwil-
gotnienie gleb) jak i niedoborem wody (susze 
hydrologiczne, glebowe). W centralnej części 
kraju, średnio 2 razy w dziesięcioleciu wystę-
pują lata mokre, 5 razy lata normalne, 1,5 raza 
lata suche oraz po 0,75 raza lata bardzo suche 
i skrajnie suche. 

Susza w Polsce występuje raz na 4–5 lat, 
a w rejonie Kujaw częściej. Trwale jest nią do-
tknięte około 35% powierzchni gruntów or-
nych i 70% powierzchni użytków zielonych. 
W ostatnich 25 latach susze pojawiają się co-

13 M.P. Nr 94, poz. 1035 ze zm.

14 Średni roczny odpływ – całkowita ilość wody jaka 
przeciętnie w ciągu całego roku przepływa przez profil 
ujściowy.
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raz częściej, są coraz intensywniejsze i obejmu-
ją duże obszary naszego kraju.

Niedostatek zasobów wody, który wyka-
zuje cały Niż Polski, jak i skutki nierównomier-
ności opadów można częściowo zniwelować 
zwiększając dyspozycyjne zasoby wodne. Za-
sobami wodnymi krajobrazu rolniczego są: 
opady, wilgoć glebowa, wody gruntowe i wody 
powierzchniowe. Dla racjonalnego gospodaro-
wania tymi zasobami w rolnictwie niezbędna 
jest systematyczna odbudowa i modernizacja 
urządzeń melioracji wodnych oraz ich prawi-
dłowe utrzymanie.

Przez utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
należy rozumieć ich obsługiwanie (przeglądy, 
konserwację, remonty, naprawy) oraz użytko-
wanie (wykorzystanie do regulacji stosunków 
wodnych). Stan utrzymania wód i urządzeń 
wodnych w Polsce nie jest zadawalający15.

Przedstawione poniżej potrzeby w zakre-
sie odbudowy i modernizacji melioracji wod-
nych w latach 2007–2010 wskazują, że ich re-
alizacja utrzymuje się na niezmienionym i ni-
skim poziomie. 

15 Patrz przypis Nr 1.

Tabela  nr 1
Urządzenia melioracji wodnych wymagające odbudowy lub modernizacji, w latach 2007–2010

Wyszczególnienie Jedn.

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.

Urządz. 
wymag. 
odbudowy

% 
ogółu 
urządz.

Urządz. 
wymag. 
odbudowy

% 
ogółu 
urządz.

Urządz. 
wymag. 
odbudowy

% 
ogółu 
urządz.

Urządz. 
wymag. 
odbudowy

% 
ogółu 
urządz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Powierzchnia 
użytków  
rolnych,  
na której 

urządzenia 
wymagają 

odbudowy lub
 modernizacji

Ogółem

tys. ha

1.450 23 1.420 22 1422 22 1.431 22

w tym

grunty 
orne 875 19 850 18 853 18 858 19

użytki 
zielone 575 32 570 32 570 32 572 32

Urządzenia 
melioracji 
wodnych 

podstawowych 
wymagające 

odbudowy lub 
modernizacji

Na ciekach 
naturalnych

km

15.216 24 15.476 24 14109 22 14.453 22

Kanały 2.714 29 2.739 29 2665 28 2.550 27

Wały przeciwpo-
wodziowe 3.332 39 3.331 39 3477 41 3.474 41

Stacje pomp

szt.

187 32 176 30 171 29 181 31

Zbiorniki 49 24 22 11 23 11 20 10

Źródło: Dane MRiRW.
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W 2010 r. utrzymaniem było objętych około 
23% cieków wodnych, 33% kanałów, 68% wa-

łów przeciwpowodziowych i 95% stacji pomp.

Tabela nr 2
Stan ilościowy i stan utrzymania urządzeń melioracji wodnych oraz wód istotnych dla regulacji stosunków 
wodnych na potrzeby rolnictwa, w latach 2007–2010

Wyszczególnienie Jedn.

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.

ilość 
urządzeń

w tym objęte 
utrzymaniem ilość 

urządzeń

w tym objęte 
utrzymaniem ilość 

urządzeń

w tym objęte 
utrzymaniem ilość 

urządzeń

w tym objęte 
utrzymaniem

  w %   w %   w %   w %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cieki naturalne km 64.669 20.056 31,0 64.656 21480 33,2 64.636 17.765 27,5 64.810 15.224 23,5

w tym uregulowane km 40.297 16.053 39,8 40.399 17085 42,3 40.411 14.122 34,9 40.518 11.948 29,5

Kanały km 9.456 4.263 45,1 9.455 4693 49,6 9.424 3.851 40,9 9.367 3.078 32,9

Wały 
przeciwpowodziowe km 8.481 6.065 71,5 8.509 6312 74,2 8.492 6.291 74,1 8.433 5.733 68,0

Stacje pomp szt. 584 554 94,9 585 558 95,4 585 555 94,9 583 552 94,7

Zbiorniki wodne ha 16.536 14.816 89,6 17.433 15375 88,2 17.448 14.407 82,6 17.444 13.411 76,9

Obszar zmeliorowany 
w tym: tys. ha 6.421 2.911 45,3 6.422 2852 44,4 6.421 2.854 44,4 6.421 2.824 44,0

- grunty orne tys. ha 4.631 2.289 49,4 4.631 2252 48,6 4.630 2.256 48,7 4.630 2.235 48,3

- użytki zielone tys. ha 1.791 621 34,7 1.791 600 33,5 1.791 597 33,3 1.791 589 32,9

Rowy km 280.978 85.063 30,3 280.985 84046 29,9 280.999 89.294 31,8 280.963 83.557 29,7

Źródło: Dane MRiRW.

Wykres nr 1 
Zmiany stanu utrzymania urządzeń wodnych oraz wód w latach 2007–2010
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Źródło: Dane MRiRW.

W latach 2007–2010 r. sytuacja w zakresie 
utrzymania urządzeń melioracji wodnych oraz 

wód ulegała pogorszeniu lub utrzymywała się 
na niezmienionym poziomie.
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Zadania dotyczące utrzymania urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych oraz wód 
istotnych dla regulacji stosunków wodnych na 
potrzeby rolnictwa realizują samorządy woje-
wództw oraz marszałkowie województw jako 
zadania z zakresu administracji rządowej. Za-
dania te realizowane są poprzez wojewódzkie 
zarządy melioracji i urządzeń wodnych będą-
ce wojewódzkimi samorządowymi jednostka-
mi organizacyjnymi. Środki na realizację zadań 
planują natomiast w swoich budżetach woje-

wodowie i przekazują samorządom w formie 
dotacji. Budżety wojewodów są więc podsta-
wowym krajowym źródłem finansowania re-
alizacji zadań w powyższym zakresie.

Ponadto, na utrzymanie wód i urządzeń 
wodnych przeznacza się środki rezerw celo-
wych oraz środki będące w dyspozycji Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także inne środki 
finansowe, pochodzące z opłat poniesionych 
przez zakłady korzystające z wód i urządzeń 
(inne środki). 

Tabela nr 3 
Nakłady poniesione na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych  
oraz źródła ich finansowania

Rok
Budżety 

wojewodów
Rezerwy

Inne środki Łącznie
celowa MRiRW razem

tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł % tys. zł %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2004 73.296 67 15.000 - 15.000 14 21.355 19 109.651 100

2005 76.991 62 14.000 - 14.000 11 32.944 27 123.935 100

2006 75.929 52 46.000 - 46.000 32 22.889 16 144.818 100

2007 79.438 39 26.000 65.000 91.000 45 31.836 16 202.274 100

2008 85.438 41 25.000 60.000 85.000 41 37.703 18 208.141 100

2009 139.878 76 - - - - 44.160 24 184.038 100

Źródło: Dane MRiRW.

Roczne potrzeby finansowe związane 
z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji 
wodnych w skali całego kraju – szacowane 
przez służby melioracyjne – wynoszą około 
770 mln zł. Pokrycie tych potrzeb, w latach 
2005–2009, wynosi od 14% do 27%, przy czym 
potrzeby te są pokrywane z budżetów woje-
wodów zaledwie w kilkunastu procentach. 

Brak właściwej i systematycznej konser-
wacji cieków wodnych powoduje ogranicze-
nie możliwości przepływu rzekami i kanałami, 
co doprowadza do sytuacji, w których nawet 

minimalne opady atmosferyczne tworzą za-
grożenie i nieuzasadnione straty powodzio-
we. Dodatkowo, duża populacja bobrów – po-
przez budowanie tam na rzekach i kopanie nor 
w korpusach wałów przeciwpowodziowych – 
powoduje corocznie bardzo duże szkody, na 
usuwanie których brakuje środków finanso-
wych. W efekcie, każdego roku pogarsza się 
stan techniczny urządzeń wodnych i meliora-
cyjnych, co prowadzi do stopniowej i nieod-
wracalnej dekapitalizacji oraz wzrostu realne-
go zagrożenia powodziowego.
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W okresie przed przystąpieniem do UE, 
w Polsce realizowano program z zakresu ma-
łej retencji wodnej. W dniu 21 grudnia 1995 r., 
Minister Rolnictwa i Gospodarki żywnościo-
wej oraz Minister Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa podpisali „Po-
rozumienie na rzecz zwiększenia odbudowy 
oraz poprawy stanu zasobów wodnych”. W do-
kumencie tym wojewódzkie zarządy meliora-
cji i urządzeń wodnych zostały zobowiązane 
do opracowania i uzgodnienia z regionalnymi 
zarządami gospodarki wodnej wojewódzkich 
programów małej retencji. W dniu 11 kwietnia 
2002 r. Minister Środowiska, Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej zawarli kolejne „Porozumienie w sprawie 
współpracy na rzecz zwiększenia małej retencji 
wodnej oraz upowszechniania i wdrażania pro-
ekologicznych metod retencjonowania wody”, 
które było kontynuacją porozumienia z 1995 r. 

Od przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej inwestycje z zakresu melioracji wodnych 
realizowane są w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich, finansowanych z budżetu 
UE. Efekty uzyskane w wyniku realizacji tych 
programów zostały omówione w rozdziale 3.2. 
Informacji.

Uwarunkowania organizacyjne

Działanie GRZW jest realizowane w opar-
ciu o system instytucjonalny określony w Pro-
gramie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 oraz w u.w.r.o.w. System ten obej-
muje: Instytucję Zarządzającą – Ministra RiRW, 
agencję płatniczą – ARiMR, samorządy woje-
wództw, którym instytucja zarządzająca oraz 
agencja płatnicza oddelegowały część swoich 
zadań oraz beneficjentów – wojewódzkie za-
rządy melioracji i urządzeń wodnych.

Do zadań Ministra RiRW, jako instytucji za-
rządzającej PROW 2007–2013, należy efektyw-
ne, skuteczne i prawidłowe zarządzanie Pro-

gramem, a w szczególności: zapewnienie, że 
operacje są wybierane do finansowania zgod-
nie z kryteriami; zapewnienie istnienia syste-
mu zapisu i utrzymania – w formie skompute-
ryzowanej – informacji statystycznych doty-
czących wdrażania do celów monitorowania 
i oceny Programu, monitorowanie realizacji 
Programu, zapewnienie bieżącej oceny reali-
zacji Programu. 

Na podstawie u.w.r.o.w., Minister RiRW zo-
stał zobowiązany do delegowania samorzą-
dom województw części zadań instytucji za-
rządzającej w zakresie wdrażania niektórych 
działań, w tym działania GRZW. Zakres zadań 
instytucji zarządzającej, delegowanych samo-
rządom wojewódzkim obejmuje:

 − informowanie i rozpowszechnianie infor-
macji o Programie, w tym o zasadach i try-
bie przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach Programu oraz o obowiązkach be-
neficjentów wynikających z przyznania tej 
pomocy,

 − prowadzenie postępowań w sprawach 
o przyznanie pomocy finansowej w ramach 
Programu, w tym przyjmowanie i rejestro-
wanie wniosków o przyznanie pomocy, 
przeprowadzanie kontroli administracyjnej 
tych wniosków, dokonywanie wyboru ope-
racji do finansowania, wydawanie decyzji 
w sprawie przyznania pomocy lub infor-
mowanie o odmowie jej przyznania, a tak-
że rejestrowanie tych decyzji i informacji,

 − przechowywanie pozyskanych, zgroma-
dzonych i opracowanych informacji i da-
nych dotyczących wdrażania Programu, 
w ramach systemu monitorowania i oceny 
Programu, przechowywanie dokumentów 
związanych z wykonywaniem przez te pod-
mioty zadań instytucji zarządzającej,

 − przechowywanie dokumentów związanych 
z wykonywaniem zadań instytucji zarzą-
dzającej oraz udostępnianie lub przekazy-
wanie tych dokumentów ARiMR i Komisji 
Europejskiej.
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W przypadku, gdy część zadań Instytucji 
Zarządzającej zostanie delegowana innemu 
podmiotowi, instytucja ta zachowuje pełną 
odpowiedzialność za skuteczność i prawidło-
wość zarządzania i wykonywania tych zadań.

Zadania agencji płatniczej pełni ARiMR, 
na podstawie akredytacji przyznanej przez 
Ministra Finansów. Do zadań agencji należy 
w szczególności:

 − zapewnienie, aby kwalifikowalność wnio-
sków, procedura przyznawania pomocy 
oraz zgodność wniosków z zasadami okre-
ślonymi w przepisach UE, podlegały kontroli 
przed dokonaniem płatności,

 − dokonywanie płatności na rzecz benefi-
cjentów ze środków EFRROW oraz ich księ-
gowanie,

 − zapewnienie przeprowadzania przez pod-
mioty, którym ARiMR delegowała wykony-
wanie zadań, kontroli administracyjnych 
oraz kontroli na miejscu,

 − przedkładanie w terminie wymaganych do-
kumentów, w odpowiedniej formie, zgod-
nie z zasadami określonymi w przepisach 
UE oraz przepisach o uruchamianiu środ-
ków pochodzących z budżetu UE przezna-
czonych na finansowanie wspólnej polity-
ki rolnej,

 − gromadzenie i przechowywanie – w formie 
elektronicznej – danych dotyczących reali-
zacji Programu,

 − sporządzanie i przekazywanie instytucji 
zarządzającej sprawozdań z realizacji Pro-
gramu,

 − przygotowywanie planów wydatków, za-
potrzebowań na środki Programu i moni-
torowanie ich wykorzystania,

 − przeciwdziałanie, wykrywanie i informowa-
nie o nieprawidłowościach,

 − poświadczanie, sporządzanie i przekazy-
wanie jednostce koordynującej deklaracji 
wydatków,

 − dochodzenie należności z tytułu płatności 
dokonanych w ramach Programu, 

 − publikowanie listy beneficjentów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz prze-
kazywanie tej listy instytucji zarządzającej,

 − przechowywanie i udostępnianie instytu-
cji zarządzającej oraz właściwym organom 
krajowym i UE dokumentów związanych 
z wykonywaniem zadań agencji płatniczej.
Agencja delegowała samorządom wo-

jewództw – w odniesieniu do działań wska-
zanych w u.w.r.o.w. (w tym działania GRZW) 
– realizację części zadań agencji płatniczej16. 
Umowy dotyczące delegowania zostały zawar-
te przez Prezesa ARiMR z samorządami woje-
wództw w dniu 29 stycznia 2009 r.

Beneficjentami działania GRZW jest 16 wo-
jewódzkich zarządów melioracji i urządzeń 
wodnych, będących wojewódzkimi samorzą-
dowymi jednostkami organizacyjnymi.

System zarządzania i wdrażania Sektoro-
wego Programu Operacyjnego „Restruktury-
zacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004–2006” 
obejmował: Instytucję Zarządzającą Podsta-
wami Wsparcia Wspólnoty – Ministra Gospo-
darki i Pracy (później Ministra Rozwoju Regio-
nalnego), Instytucję Zarządzającą Programem 
– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytucję 
Płatniczą – Departament Instytucji Płatniczej 
w MF, instytucje wdrażające – urzędy marszał-
kowskie (dla działania 2.5. „Gospodarowanie 
rolniczymi zasobami wodnymi”), beneficjenta 
końcowego17 – ARiMR.

16 Zgodnie z  art.  6 rozporządzenia Rady (WE) 
Nr 1290/2005, spośród wszystkich zadań agencji płat-
niczej tylko dokonywanie wypłat nie może zostać dele-
gowane.

17 Zgodnie z  art.  9 (I) rozporządzenia Rady (WE) 
Nr 1260/1999, beneficjenci końcowi oznaczają instytu-
cje oraz przedsiębiorstwa publiczne i prywatne odpo-
wiedzialne za zlecanie zadań lub w przypadku pomo-
cy przyznawanej przez instytucje wyznaczone przez 
państwa członkowskie, beneficjentami końcowymi są 
instytucje, które przyznają pomoc. W ramach syste-
mu wdrażania SPO Restrukturyzacja, pod pojęciem 
beneficjenta końcowego należy rozumieć instytucję, 
która dokonuje wypłaty środków na rzecz podmiotu 
realizującego projekt (beneficjenta) – zgodnie z drugą 
częścią definicji. 
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 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1 Przygotowanie prawne i organizacyjne 
działania GRZW

Działanie GRZW ujęte w Programie Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
jest kontynuacją działania 2.5. Gospodarowa-
nie rolniczymi zasobami wodnymi realizowa-
nego w ramach SPO Restrukturyzacja w latach 
2004–2006. W PROW 2007–2013 Minister RiRW 
wprowadził, w stosunku do SPO Restruktury-
zacja, uproszczenia polegające na zniesieniu 

wymogu minimalnej wartości projektu (we-
dług kosztorysu inwestorskiego), która wyno-
siła 120,0 tys. zł oraz zrównaniu wysokości re-
fundacji dla wszystkich operacji do wysokości 
nieprzekraczającej 75% kosztów kwalifikowal-
nych (poprzednio poziom refundacji dla melio-
racji szczegółowych wynosił do 80% całkowite-
go kwalifikującego się kosztu, a dla melioracji 
podstawowych – do 100%).

Kalendarium przygotowania prawnego 
i organizacyjnego do uruchomienia działania 
GRZW przedstawiono w poniższej tabeli.

lipiec 2007 r. – przekazanie Komisji Europejskiej ostatecznej wersji PROW 2007–2013

sierpień 2007 r. – wydanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia określającego 
szczegółowy zakres zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre 
podmioty jako zadania delegowane oraz sposób ich wykonywania w ramach PROW 
2007–2013

wrzesień 2007 r. – zatwierdzenie PROW 2007–2013 przez Komisję Europejską

grudzień 2007 r. – opublikowanie PROW 2007–2013 w Monitorze Polskim

czerwiec 2008 r. – wydanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia określającego 
szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finan-
sowej w ramach działania z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi 
objętego PROW 2007–2013

– określenie w powyższym rozporządzeniu, że podatek od towarów i usług (VAT) 
uiszczany w związku z realizacją inwestycji w zakresie gospodarowania rolniczymi 
zasobami wodnymi jest kosztem kwalifikowalnym, pokrywanym przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

październik 2008 r. – przeprowadzenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w samo-
rządach województw audytu w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania 
i kontroli

grudzień 2008 r.
– kwiecień 2009 r.

– audyt akredytacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowa-
dzony na podstawie umowy z dnia 2 lipca 2007 r. zawartej przez Ministra Finansów 
z firmą KPMG Audyt Polska sp. z o.o.

styczeń 2009 r. – zawarcie umowy w sprawie delegowania przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa do samorządów województw obsługi niektórych działań PROW 
2007–2013, w tym działania z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami 
wodnymi

kwiecień 2009 r. – wydanie przez audytora zewnętrznego, firmę KPMG Audyt Polska sp. z o.o., opinii 
potwierdzającej spełnienie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz samorządy województw kryteriów stawianych agencjom płatniczym

kwiecień 2009 r. – przekazanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi samorządom województw 
procedur dotyczących obsługi wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia-
łania z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi objętego PROW 
2007–2013
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Pierwszy nabór wniosków o przyznanie po-
mocy w ramach działania GRZW ogłoszony zo-
stał w maju 2009 r., po upływie ponad 19 mie-
sięcy od dnia 7 września 2007 r., tj. od daty za-
twierdzenia PROW 2007–2013 przez Komisję 
Europejską. Na opóźnienie terminu faktyczne-
go uruchomienia działania GRZW wpływ miały:

 − prawie półroczne opóźnienie wydania roz-
porządzenia Ministra RiRW z dnia 25 czerw-
ca 2008 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finanso-
wej w ramach działania „Poprawianie i roz-
wijanie infrastruktury związanej z rozwojem 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa 
przez gospodarowanie rolniczymi zasoba-
mi wodnymi” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013 
w stosunku do „Harmonogramu przygo-
towania rozporządzeń wykonawczych do 
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich” z dnia 15 stycznia 2007 r. – 
rozporządzenie wydano 25 czerwca 2008 r. 
zamiast do końca 2007 r.,

 − przewlekłość procesu uzgadniania tre-
ści umów pomiędzy samorządami woje-
wództw a ARiMR w sprawie delegowania 
obsługi niektórych działań PROW 2007–2013, 
który trwał ponad rok, tj. od grudnia 2007 r. 
do 29 stycznia 2009 r.18,

 − długotrwałość postępowania akredytacyj-
nego dotyczącego uruchamiania środków 
w ramach PROW 2007–2013, w tym działa-
nia GRZW – akredytację Agencja uzyskała 
w dniu 22 czerwca 2009 r., tj. po trwającym 
ponad pół roku postępowaniu,

 − przedłużający się proces ustalania źródła 
finansowania podatku VAT. 

Przed zawarciem umów o delegowaniu za-
dań, ich projekty były konsultowane z samo-
rządami województw oraz uzyskały pozytyw-
ną opinię Konwentu Marszałków Województw 
RP. Postanowienia umów umożliwiały Agencji 
m.in. sprawowanie nadzoru nad realizacją przez 
samorządy województw zadań delegowanych 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

18 Wyniki kontroli P/10/163 Realizacja Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w zakresie dzia-
łania „Odnowa i Rozwój Wsi”.

kwiecień 2009 r. – przekazanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa samorzą-
dom województw procedur dotyczących obsługi wniosków o płatność dla dzia-
łania z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW 
2007–2013

maj 2009 r. – rozpoczęcie przyjmowania przez samorządy województw wniosków o przyznanie 
pomocy na realizację zadań z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodny-
mi finansowanych w ramach PROW 2007–2013

czerwiec 2009 r. – udzielenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Ministra Finan-
sów akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków w ramach 
PROW 2007–2013, w tym na działanie z zakresu gospodarowania rolniczymi zaso-
bami wodnymi

czerwiec 2009 r. – Minister Finansów w piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
stwierdził, że podatek VAT uiszczany w związku z realizacją inwestycji w zakresie 
gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW 2007–2013 nie 
jest kosztem kwalifikowalnym i powinien być finansowany przez samorządy woje-
wództw. Jednocześnie Minister pozwolił, aby w 2009 r. podatek ten został pokryty 
z budżetu państwa

wrzesień 2009 r. – uchylenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisu dotyczącego finan-
sowania podatku VAT uiszczanego w związku z realizacją inwestycji w zakresie 
gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Źródło: Dane NIK.
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Według rozporządzenia GRZW obowią-
zującego od 25 lipca 2008 r. do 25 września 
2009 r., podatek VAT był kosztem kwalifikowal-
nym, jednakże uregulowania te były niezgodne 
z art. 71 ust. 3 pkt a) rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w spra-
wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (EFRROW), według którego 
podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym 
w każdych okolicznościach dla krajowych, regio-
nalnych i lokalnych organów władzy publicznej 
i innych instytucji prawa publicznego. Na po-
wyższą niezgodność zwrócił uwagę Minister Fi-
nansów w piśmie Nr RR3/9018/331/EDT/09/1952 
z dnia 30 czerwca 2009 r. skierowanym do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiana nastąpiła 
po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r.19 
zmieniającego rozporządzenie GRZW.

Minister RiRW określił zakres zadań należą-
cych do instytucji zarządzającej, delegowanych 
samorządom województw, w rozporządzeniu 
z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu zadań instytucji zarządzającej 
wykonywanych przez niektóre podmioty jako 
zadania delegowane oraz sposobu ich wykony-
wania w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–201320. Ponadto, powo-
łał Zespół do spraw opracowania i modyfikacji 
procedur wykonywania zadań Instytucji Zarzą-
dzającej delegowanych do samorządów woje-
wództw w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–201321. W skład tego 
Zespołu weszli pracownicy MRiRW, ARiMR oraz 
przedstawiciele samorządów województw – 

19 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w  ramach działania 
„Poprawianie i  rozwijanie infrastruktury związanej 
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa 
przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 159, poz. 1257).

20 Dz. U. Nr 150, poz. 1067 ze zm.

21 Zarządzeniem Nr  35 z  dnia 13  listopada 2007  r. 
– niepublikowane.

po jednym z każdego województwa. Wydał 
również dwie wytyczne Nr 18/5/2009 z dnia 
2 kwietnia 2009 r. oraz Nr 38/9/2010 z dnia 
24 sierpnia 2010 r., dotyczące stosowania przez 
samorząd województwa procedur związanych 
z obsługą wniosku o przyznanie pomocy dla 
działania GRZW.

W październiku 2008 r., Agencja przepro-
wadziła audyt 16 samorządów województw 
w zakresie ich gotowości do realizacji zadań 
delegowanych w ramach PROW 2007–2013. Au-
dyt dotyczył spełniania przez samorządy wy-
magań niezbędnych do realizacji zadań dele-
gowanych przez instytucję zarządzającą oraz 
kryteriów akredytacyjnych dotyczących zadań, 
które zostały delegowane przez ARiMR do sa-
morządów województw.

Agencja przygotowała i przekazała do sa-
morządów, w dniu 9 kwietnia 2009 r., procedu-
ry obsługi wniosków o płatność dla działania 
GRZW oraz w dniu 16 września 2010 r. zmienioną 
wersję tych procedur. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła szko-
lenia pracowników samorządów województw 
z zakresu stosowania powyższych procedur.

Agencja nie zapewniła samorządom woje-
wództw wsparcia informatycznego obejmują-
cego pozyskiwanie i gromadzenie danych do 
obsługi działania GRZW, mimo że aplikacje 
zapewniające tego rodzaju wsparcie przewi-
dziano w § 3 ust. 1 pkt 5 umów delegowania. 
Aplikacje takie zostały zbudowane dla pozosta-
łych działań delegowanych do SW. Zaniecha-
nie budowy wsparcia informatycznego zostało 
uzasadnione niewielką liczbą danych do prze-
tworzenia, wysokimi kosztami jego budowy 
oraz możliwością obsługi działania GRZW bez 
powyższej aplikacji. Samorządy województw 
prowadziły ewidencję danych w zakresie dzia-
łania GRZW przy pomocy własnych systemów 
finansowo–księgowych.

Po zrealizowaniu prac przygotowawczych 
do wdrożenia działania GRZW, zakończonych 
– zgodnie z przyjętym harmonogramem – 
w kwietniu 2009 r., Agencja zgłosiła gotowość 
do poddania się audytowi akredytacyjnemu. 
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W wyniku przeprowadzonego audytu, audytor 
zewnętrzny22 wydał w dniu 24 kwietnia 2009 r. 
opinię potwierdzającą spełnienie przez ARiMR 
– a także przez podmioty, do których delego-
wano niektóre zadania Agencji – kryteriów sta-
wianych agencjom płatniczym. Wydana opinia 
stanowiła dla Ministra Finansów podstawę do 
udzielenia ARiMR, w dniu 22 czerwca 2009 r., 
akredytacji23 jako agencji płatniczej w zakresie 
uruchamiania środków w ramach PROW 2007–
2013, w tym na działanie GRZW.

Późne uruchomienie działania GRZW spo-
wodowało utratę ważności części dokumen-
tacji technicznej przygotowanej dla planowa-
nych inwestycji przez wojewódzkie zarządy 
melioracji i urządzeń wodnych, które zakładały 
wcześniejsze skorzystanie ze środków PROW 
2007–2013.

W trzech wojewódzkich zarządach melioracji 
i urządzeń wodnych spośród siedmiu skontrolo-
wanych, tj. w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wro-
cławiu, poniesiono dodatkowe koszty związane 
z ponownym opracowaniem dokumentacji tech-
nicznej w łącznej kwocie 257,9 tys. zł.

Skutkiem późnego uruchomienia działania 
GRZW było także niewykorzystanie środków 
zaplanowanych w budżetach wojewodów na 
2009 r. w rozdziale 01008–Melioracje wodne24.

W województwie lubuskim niewykorzystana 
kwota wyniosła 30.000 tys. zł, w małopolskim 
30.752 tys. zł, a w świętokrzyskim 16.200 tys. zł.

22 KPMG Audyt sp. z o.o., firma świadcząca usługi z zakre-
su audytu oraz doradztwa podatkowego i gospodar-
czego.

23 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 
2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przy-
znania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie 
uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Dz. U. Nr 96, poz. 798).

24 Wyniki kontroli: P/09/141 „Wykonanie w 2009 r. budże-
tu państwa w części 85/08 województwo lubuskie”, 
P/09/141 „Wykonanie w  2009  r. budżetu państwa 
w części 85/26 województwo świętokrzyskie”, P/09/145 
„Wykonanie w 2009 r. budżetu państwa w części 85/12 
województwo małopolskie”.

We wszystkich ośmiu skontrolowanych 
urzędach marszałkowskich zostały utworzo-
ne jednostki organizacyjne, do których zadań 
należało przygotowanie i wdrażanie działania 
GRZW. Ustalono podział zadań i kompetencji 
na wszystkich poziomach struktury organiza-
cyjnej. Wykonywanie zadań powierzono oso-
bom przeszkolonym w zakresie przestrzegania 
procedur obsługi wniosku o przyznanie pomo-
cy oraz wniosku o płatność. Zapewniono rów-
nież bieżące szkolenia tych osób. Większość 
pracowników powyższych jednostek organiza-
cyjnych uczestniczyła w realizacji działania 2.5. 
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodny-
mi SPO Restrukturyzacja w poprzedniej per-
spektywie finansowej.

3.2.2 Stan realizacji działania GRZW

Do 30 czerwca 2011 r., wojewódzkie za-
rządy melioracji i urządzeń wodnych złoży-
ły samorządom województw 348 wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach działania 
GRZW. Wnioskowano o pomoc w łącznej kwo-
cie 1.571.760,1 tys. zł, w tym 1.191.537,8 tys. zł 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, co stanowiło 
79,5% limitu środków na działanie GRZW25. 
Wnioskowane kwoty, w odniesieniu do limi-
tu przyznanego dla danego województwa, 
były zróżnicowane i stanowiły od 129,5% (wo-
jewództwo śląskie) do 20,7% (województwo 
łódzkie) przyznanego limitu.

Średnia wartość wnioskowanej pomocy 
na jedno przedsięwzięcie wynosiła około 
4.500,0 tys. zł i wahała się od około 1.500,0 tys. zł 
(województwo zachodniopomorskie) do około 
9.400,0 tys. zł (województwo dolnośląskie).

25 Limit w kwocie 1.977.757,4 tys. zł, określony na pod-
stawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007−2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388 ze zm.) oraz wytycz-
nej Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Nr  57/7/2011 
z dnia 6 czerwca 2011 r.
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W województwie dolnośląskim zostało zło-
żonych 21 wniosków o  przyznanie pomo-
cy na łączną kwotę 197.302,1 tys. zł, z czego 
jeden wniosek dotyczył pomocy w kwocie 
do 1.000,0 tys. zł, cztery wnioski – pomocy 

od 1.000,0 tys. zł do 3.000,0 tys. zł, dziewięć 
wniosków – pomocy od 3.000,0  tys.  zł do 
10.000,0  tys.  zł, i  siedem wniosków, każ-
dy o przyznanie pomocy w kwocie powyżej 
10.000,0 tys. zł.

Wykres nr 2  
Średnia wartość wniosku o przyznanie pomocy w poszczególnych województwach, według stanu na dzień 
30 czerwca 2011 r.
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Źródło: Dane MRiRW.

Do 30 czerwca 2011 r. samorządy woje-
wództw wydały 260 decyzji przyznających po-
moc na łączną kwotę 828.683,3 tys. zł (41,9% 
limitu), w tym 621.512,6 tys. zł z EFRROW. Naj-
więcej decyzji wydano w województwie mazo-

wieckim: 40 na kwotę 94.078,0 tys. zł, najmniej 
w opolskim: dwie na kwotę 3.923,1 tys. zł. Kwo-
ty objęte decyzjami stanowiły od 63,5% (wo-
jewództwo lubelskie) do 6,9% (województwo 
opolskie) limitu środków.
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Spośród skontrolowanych urzędów mar-
szałkowskich, najniższy poziom wykorzystania 
środków odnotowano w województwie mało-
polskim, w którym złożono wnioski o przyzna-
nie pomocy na 57,1% limitu i wydano decyzje 
przyznające wsparcie na 19,5% limitu.

W wyniku kontroli NIK, Marszałek Województwa 
Małopolskiego wzmocnił działania nadzorcze wo-
bec Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie, polegające na zobowiąza-
niu do składania comiesięcznej informacji na temat 
stanu przygotowania projektów planowanych do 
realizacji w ramach kolejnych naborów wniosków 
na działanie GRZW.

Szczegółowe dane dotyczące wartości zło-
żonych wniosków o przyznanie pomocy oraz 

wydanych decyzji przyznających wsparcie po-
dano w załączniku 5.3. do Informacji, w tabe-
li nr 2.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. 
wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych złożyły 135 wniosków o płatność, 
które dotyczyły kwoty 127.250,5 tys. zł. Sta-
nowiła ona 6,4% limitu środków. Zrealizowa-
no 96 płatności w kwocie 81.738,2 tys. zł (4,1% 
limitu)26. Stan wykorzystania limitu przez po-
szczególne województwa był zróżnicowany. 

26  Zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finan-
sowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 
11.08.2005, str. 1 ze zm.), pomoc może być wypłacana 
w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Wykres nr 3 
Zakontraktowanie środków na realizację działania GRZW w poszczególnych województwach, według stanu  
na dzień 30 czerwca 2011 r.
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Na podstawie złożonych wniosków o płatność, 
w najwyższym stopniu limit wykorzystały wo-
jewództwa: zachodniopomorskie (24,7%), świę-
tokrzyskie (16,5%), wielkopolskie (16,2%) i lu-
belskie (13,2%). W województwach dolnoślą-
skim, łódzkim i małopolskim nie składano jesz-
cze wniosków o płatność.

Środki finansowe z PROW 2007−2013 na 
działanie GRZW były wykorzystywane przez 
wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 

wodnych zgodnie z przeznaczeniem, tj. na re-
alizację projektów z zakresu melioracji wod-
nych, a także projektów związanych z kształ-
towaniem przekroju podłużnego i poprzecz-
nego oraz układu poziomego koryta cieku na-
turalnego.

Szczegółowe dane dotyczące wartości zło-
żonych wniosków o płatność oraz zrealizowa-
nych płatności podano w załączniku 5.3. do 
Informacji, w tabeli Nr 3.

Wykres nr 4 
Wykorzystanie środków finansowych na realizację działania GRZW w skali całego kraju, według stanu na dzień 
30 czerwca 2011 r.

Wykres 4. Wykorzystanie środków finansowych na realizację działania GRZW w skali całego 
kraju, według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. 

 

Źródło: Dane MRiRW. 
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Zagrożone jest osiągnięcie wskaźników 
rzeczowych przyjętych w PROW 2007−2013 
dla działania GRZW27. Założono realizację 880 
projektów, natomiast liczba projektów objęta 
wnioskami wyniosła 348, tj. 39,5%, a wniosko-
wana kwota pomocy stanowiła 79,5% limitu 
finansowego.

Główną przyczyną zagrożenia jest okre-
ślenie wskaźników rzeczowych na nierealnym 
poziomie, niewspółmiernym do możliwości fi-
nansowych. Wskaźniki wyznaczono dla całego 

27 Zgodnie z art. 16 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/2005, każdy program rozwoju obszarów wiej-
skich obejmuje wskaźniki, które umożliwiają pomiar 
postępów, skuteczności i efektywności programu.

kraju – bez szczegółowych uzgodnień z samo-
rządami województw oraz bez podziału na po-
szczególne województwa. Ponadto, na zmniej-
szenie liczby i zakresu zrealizowanych projek-
tów miał wpływ wzrost kosztów materiałów, 
usług i robót budowlanych oraz zmiany kursu 
euro w stosunku do złotego.

Na nierealność przyjętych wskaźników 
zwracał uwagę dyrektor Departamentu Gospo-
darki Ziemią w MRiRW w piśmie z dnia 29 stycz-
nia 2010 r. nr GZ mw 821–4/10 pisząc, że „Z ak-
tualnego rozeznania Departamentu Gospodar-
ki Ziemią wynika, że przyjęte w PROW na lata 
2007–2013 wskaźniki dla działania Poprawianie 
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i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa sche-
mat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami 
wodnymi są zbyt wysokie. Dotyczy to m.in. licz-
by projektów, powierzchni użytków rolnych, na 
których nastąpiła regulacja stosunków wod-
nych (melioracje wodne szczegółowe), ilości re-
tencjonowanej wody. Dla przykładu przyjmu-
jąc średni koszt zmagazynowania 1 m3 wody 
w wysokości 13 zł, koszt uzyskania zakładanej 
w Programie retencji 150 mln m3 wyniósłby ok. 
1.950 mln zł, a więc przekroczyłby wartość do-
stępnych środków dla tego działania (schemat 
II). Wobec powyższego należy rozważyć moż-
liwość skorygowania przyjętych wskaźników”. 

Podobna sytuacja wystąpiła w perspek-
tywie finansowej 2004−2006 przy realizacji 
działania 2.5. Gospodarowanie rolniczymi za-
sobami wodnymi w ramach SPO Restruktury-
zacja. Wówczas także nie zostały osiągnięte 
wskaźniki rzeczowe, mimo że środki finanso-
we wykorzystano w całości. Zakładano reali-
zację 800 projektów, a zrealizowano 255, co 
stanowiło około 32%. Wśród wskaźników od-
noszących się do poszczególnych rodzajów 
przedsięwzięć, najniższą wartość osiągnięto 
w przypadku powierzchni zmeliorowanych 
gruntów (około 12%), objętości retencjono-
wanej wody (około 23%) oraz długości wy-
budowanych bądź zmodernizowanych wałów 
przeciwpowodziowych (około 32%). Główną 
przyczyną nieosiągnięcia wskaźników było 
określenie ich na poziomie nieadekwatnym 
do możliwości finansowych, a także wzrost 
kosztów inwestycji.

3.2.3 Weryfikacja wniosków o przyznanie 
pomocy oraz  wniosków o płatność 
w działaniu GRZW

Nabory wniosków o przyznanie pomocy 
odbywały się zgodnie z zasadami określony-
mi w § 6 rozporządzenia GRZW. Poprzedzo-
ne były stosownymi ogłoszeniami na stronach 
internetowych administrowanych przez urzę-

dy marszałkowskie oraz co najmniej w jednym 
dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

Urzędy marszałkowskie przyjmowały i re-
jestrowały wnioski w sposób prawidłowy. Za-
rejestrowane wnioski poddawane były następ-
nie kontroli administracyjnej, która polegała na 
weryfikacji ich kompletności oraz poprawności.

W siedmiu – na osiem skontrolowanych 
urzędów marszałkowskich – przestrzegano 
terminu rozpatrywania wniosków o przyzna-
nie pomocy, o którym mowa w § 11 ust. 11 roz-
porządzenia GRZW. Zgodnie z tym przepisem, 
wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatry-
wany w terminie czterech miesięcy od upływu 
terminu składania wniosków.

Jedynie w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Małopolskiego stwierdzono, że na dziewięć 
złożonych wniosków, siedem rozpatrzono z opóź-
nieniem wynoszącym od dwóch do sześciu miesię-
cy. Niedotrzymywanie terminów rozpatrywania 
wniosków o przyznanie pomocy było spowodo-
wane zbyt późnym wysyłaniem do wnioskodawcy 
wezwań w sprawie uzupełnienia braków formal-
nych, tj. po upływie trzech miesięcy od daty złoże-
nia wniosku.

W pięciu urzędach marszałkowskich – na 
sześć, w których złożono wnioski o płatność 
– nie został dotrzymany termin wypłaty środ-
ków na rzecz wojewódzkich zarządów melio-
racji i urządzeń wodnych. Wynikało to z opóź-
nień w rozpatrywaniu wniosków o płatność. 
Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia GRZW, 
wypłaty środków finansowych dokonuje się 
niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku o płatność, nie później jednak niż 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wnio-
sku. Opóźnienia w wypłacie środków wynosiły 
do ponad dwóch miesięcy. Powyższe niepra-
widłowości odnotowano w urzędach marszał-
kowskich: województwa lubelskiego, lubuskie-
go, mazowieckiego, wielkopolskiego i zachod-
niopomorskiego.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego, spośród dziewięciu objętych ana-
lizą wniosków o płatność, we wszystkich przy-
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padkach wypłata środków na rzecz beneficjen-
ta nastąpiła z opóźnieniem, które wynosiło od 
5 do 72 dni.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego, na 10 objętych ana-
lizą wniosków o płatność opóźnienie w wypła-
cie środków, wynoszące od 18 do 41 dni, stwier-
dzono w przypadku dziewięciu wniosków. 

Głównymi przyczynami niedotrzymania 
terminów rozpatrywania wniosków o płatność 
był szeroki zakres weryfikacji wniosków z in-
nych działań PROW 2007–2013 delegowanych 
do samorządów województw oraz obszerny 
katalog zadań związanych z kontrolą doku-
mentacji zgłoszonych projektów.

Nie stwierdzono przypadków naruszenia 
– obowiązujących przy obsłudze wniosków 
o płatność – zasad i trybu przyjmowania i re-
jestrowania wniosków, kontroli administracyj-
nych i kontroli na miejscu, wizytacji w miejscu 
oraz kontroli ex–post, wystawiania zleceń płat-
ności, gromadzenia i przechowywania doku-
mentacji.

W pięciu urzędach marszałkowskich – na 
sześć, w których zostały złożone wnioski o płat-
ność – weryfikację dokumentacji postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego przepro-
wadzono zgodnie z procedurami obsługi tych 
wniosków.

Jedynie w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim nie 
wyegzekwowano – a zatem nie weryfikowano – 
dokumentacji przetargowej dotyczącej kosztów 
ogólnych projektów realizowanych przez Lubuski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej 
Górze. Było to niezgodne z procedurą weryfikacji 
wniosku o płatność, w myśl której dokumentacja 
kosztów ogólnych dostaw i usług określonych w § 5 
ust. 1 rozporządzenia GRZW, nabytych w trybie 
przepisów o zamówieniach publicznych, podlega 
weryfikacji podobnie jak pozostała dokumentacja 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w dzia-
łaniach ARiMR w zakresie weryfikacji formalno–
rachunkowej zleceń płatności otrzymywanych 
od samorządów województw, a także dokony-

wania płatności na rzecz beneficjentów oraz 
księgowaniu wydatków. Sporządzanie i prze-
kazywanie przez ARiMR zapotrzebowań na 
środki finansowe dla beneficjentów działania 
GRZW, tj. wojewódzkich zarządów melioracji 
i urządzeń wodnych oraz przekazywanie Agen-
cji środków na realizację tego działania przez 
MRiRW odbywało się rzetelnie i terminowo.

3.2.4 Prawidłowość sporządzania wniosków 
oraz  kwalifikowalność kosztów 
w działaniu GRZW

We wszystkich siedmiu objętych kontrolą 
wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń 
wodnych złożone wnioski o przyznanie po-
mocy zostały przygotowane niezgodnie z in-
strukcją ich wypełniania. W kontroli zbadano 
63 wnioski28 spośród 213 złożonych, z których 
58, tj. 92,1%, wymagało uzupełnień głównie 
ze względu na:

 − brak decyzji właściwego organu dotyczą-
cych: warunków prowadzenia robót, uwa-
runkowań środowiskowych, pozwoleń na 
budowę, pozwoleń wodnoprawnych,

 − błędy dotyczące przepisania danych licz-
bowych z kosztorysów inwestorskich do 
wniosku, nieprawidłowo wypełnione po-
zycje wniosku i niespójność danych,

 − nieprawidłowo poświadczone kopie załą-
czonych dokumentów,

 − braki formalne i rachunkowe w kosztory-
sach inwestorskich,

 − niezgodność danych w dokumentacji pro-
jektowej z przedmiarem robót,

 − zaliczanie do kosztów kwalifikowalnych ro-
bót niekwalifikowalnych dotyczących bie-
żącej konserwacji kanałów,

 − niewłaściwe zakwalifikowanie kosztów za-
kupu użytków gruntowych,

 − nieprawidłowe podanie kosztów kwalifiko-
walnych w podziale na kwoty dotychczas 

28 Przy typowaniu wniosków do badań stosowano dobór 
celowy – wybierano wnioski o największych kwotach 
wnioskowanej pomocy.
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wydatkowane oraz zarezerwowane z bu-
dżetu państwa, 

 − rozbieżności pomiędzy projektem budow-
lanym i kosztorysem inwestorskim, 

 − konieczność skorygowania podatku VAT 
w odniesieniu do niektórych kosztów, 
w tym m.in. z tytułu zawarcia umowy no-
tarialnej, opracowania operatu szacunko-
wego, zakupu użytków rolnych.

Na przykład:
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie, złożył dziewięć wniosków o przyznanie 
pomocy na kwotę 34.051,1 tys. zł. Wszystkie złożone 
wnioski wymagały uzupełnienia z powodu błędów 
formalnych, polegających m.in. na niedostarczeniu 
decyzji budowlanych na rozbiórki czy pozwolenia 
wodnoprawnego. Po uzupełnieniu wniosków Mar-
szałek Województwa Małopolskiego przyznał po-
moc finansową tylko dla czterech wniosków. Trzy 
wnioski zostały nieuzupełnione, co spowodowało 
ich nierozpoznanie i nieprzyznanie pomocy finan-
sowej na łączną kwotę 6.795,6 tys. zł (20% wniosko-
wanej kwoty). Realizacja odrzuconych wniosków 
miała na celu m.in. zabezpieczenie przyległych te-
renów przed wylewami wód powodziowych oraz 
poprawę stabilności i jakości plonów. 

Skontrolowane WZMiUW złożyły 104 wnio-
ski o płatność. W kontroli zbadano 54 wnioski, 
z których 30, tj. 55,6%, złożone przez trzy wo-
jewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wod-
nych (w Zielonej Górze, Szczecinie i Poznaniu) 
przygotowano niezgodnie z instrukcją ich wy-
pełniania. Ujawnione nieprawidłowości i uchy-
bienia polegały głównie na niekompletności 
przedkładanej wraz z wnioskami dokumentacji 
oraz nierzetelnym opisie faktur za wykonane 
prace. Na przykład:

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Zielonej Górze złożył 11 wniosków o płatność. 
W sprawie 10 z nich Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubuskiego zwracał się o naniesienie po-
prawek i uzupełnień polegających na:
 − dostarczeniu wyciągu bankowego opatrzonego 

pieczęcią tego banku,

 − uzupełnieniu opisu faktur o nazwę operacji, nu-
mer etapu, numer decyzji, pozycję zestawienia 
rzeczowo-finansowego,

 − naniesieniu opisów na drugiej stronie faktur, 
z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwa-
lifikowalne, 

 − dokonaniu zapisu na wszystkich fakturach, które 
nie stanowią kosztu kwalifikowlanego, że doku-
menty te nie są przedmiotem ww. kosztu,

 − dostarczeniu oryginału zaświadczenia banko-
wego, wskazującego rachunek na który mają 
być przekazane środki finansowe,

 − dostarczeniu zaświadczenia lub umowy o korzy-
staniu z bankowości elektronicznej.

Koszty przedstawiane przez wojewódzkie 
zarządy melioracji i urządzeń wodnych w przy-
jętych do realizacji wnioskach o przyznanie 
pomocy były zgodne z celami oraz zakresem 
kosztów przyjętych dla działania GRZW, a tak-
że z zasadami kwalifikowalności tych kosztów, 
określonymi w § 5 rozporządzenia GRZW.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Poznaniu poniósł koszty na wykup gruntów 
o powierzchni 0,3 ha oraz na opłaty za sporządze-
nie aktów notarialnych związanych z tym wyku-
pem – w łącznej wysokości 14,5 tys. zł – ze środków 
budżetu państwa przeznaczonych na inne zada-
nia niż realizowane w ramach PROW 2007–2013, 
co stanowiło naruszenie art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych29. 
Skutkowało to utratą możliwości otrzymania po-
mocy ze środków UE w kwocie 10,9 tys. zł.

3.2.5 System rachunkowości

Wszystkie objęte kontrolą wojewódzkie za-
rządy melioracji i urządzeń wodnych prowadzi-
ły oddzielny system rachunkowości dla transak-
cji związanych z pomocą finansową w ramach 
działania GRZW, zgodnie z § 4 ust. 6 rozpo-
rządzenia GRZW. Stwierdzono dwa przypadki 
nieprawidłowości w prowadzonych systemach 
rachunkowości.

W Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu, część kosztów poniesionych 

29 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
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na realizację zadań w ramach działania GRZW nie 
była zaksięgowana na kontach wyodrębnionych 
do ewidencjonowania tych operacji. Było to nie-
zgodne z wewnętrznymi zasadami rachunkowości 
określonymi w zarządzeniu Nr 27 Dyrektora Wiel-
kopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2009 r. Według 
tych zasad, koszty poniesione na realizację zadań 
w ramach działania GRZW powinny zostać prze-
księgowane na wyodrębnione konta służące do 
ewidencjonowania operacji GRZW z dniem przy-
znania pomocy w ramach tego działania. Stosow-
nej korekty dokonano w trakcie kontroli NIK.

W Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie, system rachunkowości pro-
wadzony dla operacji związanych z działaniem 
GRZW nie posiadał opisu zasad dotyczących ewi-
dencji i rozliczania tych środków. Było to niezgod-
ne z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości30, w myśl którego kierownik jed-
nostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje doku-
mentację opisującą przyjęte przez nią zasady (po-
litykę) rachunkowości. Kierownik kontrolowanej 
jednostki zobowiązał się, że niezwłocznie uzupełni 
politykę rachunkowości o zapisy dotyczące ope-
racji finansowanych w ramach PROW 2007–2013.

3.2.6 Zamówienia publiczne

Sześć spośród siedmiu objętych kontro-
lą wojewódzkich zarządów melioracji i urzą-
dzeń wodnych prawidłowo przeprowadzało 
postępowania o udzielenie zamówień publicz-
nych na wykonanie urządzeń melioracji wod-
nych w ramach działania GRZW. Wykonawcy 
inwestycji wyłaniani byli w trybie i na zasa-
dach określonych w ustawie z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Jedynie w  Wojewódzkim Zarządzie Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Warszawie, przy udzieleniu 
zamówienia publicznego o wartości 2.437,4 tys. zł, 
dotyczącego odbudowy Kanału Kromnowskiego, 
dokonano wyboru wykonawcy bez posiadania peł-
nej wiedzy o jego rozliczeniach podatkowych, co 
stanowiło naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz-

30 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.

nych. Stwierdzono, że nie wezwano wykonawcy 
do złożenia – wymaganego przez zamawiające-
go – zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowe-
go o niezaleganiu z opłacaniem podatku VAT. Za-
chodziła zatem przesłanka wykluczenia oferenta 
z postępowania o udzielenie zamówienia określo-
na w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych. Do czasu zakończenia kontroli, 
WZMiUW w Warszawie wypłacił wykonawcy wy-
nagrodzenie w wysokości 1.805,6 tys. zł. Pozostało 
do wypłacenia 631,8 tys. zł.

3.2.7 Nadzór, kontrola, monitorowanie  
oraz sprawozdawczość   
w zakresie działania GRZW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa prawidłowo przeprowadzały kontrole oraz 
sprawowały nadzór realizacji przez samorządy 
województw zadań delegowanych im w zakre-
sie działania GRZW.

Agencja, w 2010 r. oraz I półroczu 2011 r., 
przeprowadziła łącznie 12 kontroli dotyczą-
cych realizacji zadań agencji płatniczej i insty-
tucji zarządzającej w zakresie działania GRZW. 
W wyniku kontroli sformułowano zalecenia, 
a następnie sprawdzano ich wykonanie. Wy-
niki tych kontroli były przedstawiane na okre-
sowych spotkaniach z kierownictwem samo-
rządów województw. Agencja przeprowadziła 
również audyt obejmujący weryfikację wnio-
sków o przyznanie pomocy oraz wniosków 
o płatność w zakresie działania GRZW.

Agencja przeprowadzała kontrole zgodnie 
z obowiązującymi procedurami i rozporządze-
niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
25 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposo-
bu przeprowadzania przez agencję płatniczą 
kontroli niektórych podmiotów wdrażających 
w zakresie wykonywania przez te podmioty za-
dań delegowanych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–201331. 

31 Dz. U. Nr 57, poz. 473.
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Minister RiRW, jako instytucja zarządzająca, 
przeprowadził jedną kontrolę w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Podkarpackiego 
obejmującą rozpatrywanie wniosków o przy-
znanie pomocy, wydawanie decyzji o przyzna-
niu pomocy, a także prowadzenie kontroli ad-
ministracyjnych i prowadzenie dokumentacji 
w ramach działania GRZW. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu sprawo-
wania nadzoru nad podmiotami, które wyko-
nują jako delegowane zadania instytucji za-
rządzającej w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–201332, Minister 
RiRW nadzorował przeprowadzanie audytów 
wewnętrznych w samorządach województw 
oraz zatwierdzał plany, na podstawie których 
samorządy wykonywały zadania instytucji za-
rządzającej w zakresie informowania i rozpo-
wszechniania informacji o PROW 2007–2013.

Minister RiRW jako dysponent części bu-
dżetowych, stosownie do art. 153 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych33 
oraz art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych34, weryfikował 
prognozy wydatków agencji płatniczych oraz 
zapotrzebowania ARiMR na środki przeznaczo-
ne na realizację PROW 2007–2013, monitorował 
na bieżąco wykorzystanie środków w stosun-
ku do dostępnych alokacji i rocznych limitów 
finansowych.

Realizacja działania GRZW była objęta sys-
temem monitorowania. Monitoring prowadzo-
no na podstawie opracowanych i wdrożonych 
procedur monitorowania i sprawozdawczości 
z realizacji PROW 2007–2013 dla zadań delego-
wanych samorządom województw. Na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 5 u.w.r.o.w., Minister 
RiRW powołał Komitet Monitorujący PROW 

32 Dz. U. Nr 163, poz. 1160 ze zm.

33 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.

34 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.

2007–2013, który m.in. podejmował uchwa-
ły w sprawie: podziału środków na działanie 
GRZW pomiędzy poszczególne województwa, 
zmian w PROW 2007−2013 w związku z realo-
kacją środków w ramach tzw. „nowych wy-
zwań”, a także akceptacji raportu końcowego 
dotyczącego oceny średniookresowej PROW 
2007−2013.

Wszystkie skontrolowane urzędy marszał-
kowskie wywiązywały się z obowiązku prze-
kazywania ARiMR sprawozdań z realizacji dzia-
łania GRZW. Sprawozdania bieżące i okreso-
we (półroczne oraz roczne) zawierały dane 
określone w rozporządzeniu Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013 oraz trybu i terminów przeka-
zywania tych sprawozdań35. Dane dotyczące 
efektów rzeczowych zrealizowanych projek-
tów były gromadzone w tabelach monitoro-
wania, stanowiących załącznik do sprawozdań 
okresowych. Źródłem powyższych danych były 
wnioski o płatność ostateczną oraz sprawoz-
dania końcowe składane przez wojewódzkie 
zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Dane 
zbiorcze z tych sprawozdań ARiMR przekazy-
wała Ministrowi RiRW.

Trzy spośród ośmiu skontrolowanych urzę-
dów marszałkowskich (tj. województwa dolno-
śląskiego, małopolskiego i lubelskiego) nieter-
minowo przekazywały ARiMR sprawozdania 
okresowe z realizacji działania GRZW. Opóźnie-
nia wynosiły od jednego do 11 dni w stosunku 
do terminów określonych w § 7 ust. 1 powyż-
szego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. Na przykład:

Analiza sześciu sprawozdań okresowych za lata 
2009–2010 (tj. półrocznych oraz rocznych) sporzą-
dzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego wykazała, że żadne z nich (w wer-
sji papierowej) nie zostało terminowo przekazane 

35 Dz. U. Nr 56, poz. 346 ze zm.
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Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Opóźnienia wyniosły od jednego do 11 dni.

Także trzy spośród ośmiu skontrolowa-
nych urzędów marszałkowskich (tj. wojewódz-
twa dolnośląskiego, lubelskiego i zachodnio-
pomorskiego) nieterminowo przekazywały 
ARiMR prognozy wydatków w ramach działa-
nia GRZW. Opóźnienia wynosiły od 1 do 38 dni, 
w stosunku do terminów określonych w umo-
wie pomiędzy ARiMR a SW w sprawie delego-
wania obsługi niektórych działań PROW 2007–
201336. Na przykład:

Spośród 45 prognoz wydatków na działanie GRZW 
sporządzonych przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego, 12 z nich (w wersji papiero-
wej) przekazano Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa z opóźnieniem wynoszącym od 
jednego do 38 dni.

Prognozy wydatków otrzymywane przez 
ARiMR z urzędów marszałkowskich – stano-
wiące podstawę prognoz przekazywanych do 
MRiRW – wykazywały różnice w stosunku do 
zrealizowanych płatności. Prognozy na 2010 r. 
oraz I półrocze 2011 r. zostały przeszacowane 
odpowiednio o 49,9% i 55,0%. Przeszacowanie 
prognozowanych wydatków było wynikiem 
zawyżenia kosztów podawanych przez woje-
wódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych 
we wnioskach o przyznanie pomocy, w stosun-
ku do późniejszych rozstrzygnięć postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych.

3.2.8 Utrzymanie urządzeń melioracji 
wodnych

W ramach SPO Restrukturyzacja zostało 
zrealizowanych łącznie 255 projektów, z któ-

36 Zgodnie z § 11 ust. 1–3 umów pomiędzy ARiMR a samo-
rządami województw zawartej w  dniu 29  stycznia 
2009 r., SW przekazuje agencji płatniczej: do 15 grud-
nia każdego roku w formie papierowej i elektronicz-
nej prognozę wydatków w ujęciu kwartalnym na dwa 
kolejne lata, do 15 czerwca każdego roku – uaktualnio-
ną prognozę wydatków ujęciu kwartalnym, raz w mie-
siącu do 30 dnia miesiąca „n–1” prognozę wydatków 
w ujęciu miesięcznym obejmującą trzy kolejne miesią-
ce (n+1, n+2, n+3).

rych 90% związanych było z budową i moder-
nizacją urządzeń melioracji wodnych podsta-
wowych, 8% dotyczyło melioracji wodnych 
szczegółowych, a 2% – projektów komplekso-
wych, obejmujących melioracje wodne szcze-
gółowe oraz budowę i modernizację urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych.

Spośród poddanych oględzinom 14 obiek-
tów melioracji wodnych wykonanych przy 
udziale środków SPO Restrukturyzacja, osiem 
obiektów utrzymywanych przez wojewódz-
kie zarządy melioracji i urządzeń wodnych 
w Krakowie, Szczecinie, Warszawie oraz Zielo-
nej Górze nie było prawidłowo konserwowa-
nych. Stwierdzono m.in. zarośnięte (zamulone) 
dna oraz brzegi cieków wodnych, niewykoszo-
ne skarpy i korony wałów, zarośnięte wyloty 
drenarskie.

W województwie małopolskim stwierdzono nie-
zadowalający stan zbiorników wyrównawczych, 
potoków i kanałów odpływowych zlokalizowa-
nych przy trzech przepompowniach melioracyj-
nych. Nad powierzchnią dopływów do zbiorników 
oraz potoku Ropotek widoczne były liczne rośliny 
wodne. W płytach żelbetowych zabezpieczających 
skarpy zbiorników wyrównawczych i kanałów od-
pływowych stwierdzono wrośnięte rośliny.

Utrzymywane przez Lubuski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze kanały: 
„Zimny Potok” – oddany do eksploatacji w lipcu 
2007 r. oraz „Rów Podmiejski” – oddany w sierpniu 
2008 r. były konserwowane tylko jeden raz. Kana-
ły „Solanka” i „Rudzica” - oddane do eksploatacji 
w 2007 r. nie były dotychczas konserwowane. Przy-
czyną był brak wystarczających środków finanso-
wych. Dostępne środki były przeznaczane głównie 
na utrzymanie stacji pomp.

Wykonane przez Zachodniopomorski Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie urządze-
nia melioracji wodnych nie były na bieżąco konser-
wowane. W trakcie oględzin odcinków rzek Rega 
oraz Błotnica, przeprowadzonych pod koniec sierp-
nia i na początku września 2011 r., stwierdzono za-
rośnięte brzegi rzek oraz niewykoszone skarpy i ko-
rony wałów.
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Zdjęcie nr 1
Wypłycony i zarośnięty trawami rów melioracyjny

Zdjęcie nr 2
Zarośnięty i nieposiadający drożnego odpływu rów melioracyjny

Na skutek nieprawidłowej konserwacji 
urządzeń melioracji wodnych występują pro-
blemy z odprowadzaniem nadmiaru wody, a w 
konsekwencji – podtopienia oraz powodzie.

Przykłady nieprawidłowej oraz prawidło-
wej konserwacji urządzeń melioracji wodnych 
ilustrują poniższe fotografie.
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Zdjęcie nr 3
Wykoszony, oczyszczony z roślin korzeniących się w dnie ciek wodny

Zdjęcie nr 4
Wykoszony, drożny ciek wodny z oczyszczonym przepustem
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 4.1  Przygotowanie kontroli 

Doboru województw do kontroli dokonano 
w oparciu o największą liczbę zrealizowanych 
projektów w zakresie gospodarowania rolni-
czymi zasobami wodnymi w ramach SPO Re-
strukturyzacja, uwzględniając jednocześnie 
potrzebę zróżnicowania regionalnego.

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania 
podjęte po zakończeniu kontroli

Kontrolę przeprowadzono w 17 jednost-
kach, tj. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, w siedmiu urzędach mar-
szałkowskich, w Świętokrzyskim Biurze Rozwo-
ju Regionalnego, w siedmiu wojewódzkich za-
rządach melioracji i urządzeń wodnych. Wy-
kaz skontrolowanych jednostek przedstawiono 
w załączniku Nr 5.1. do Informacji.

W kontroli koordynowanej przez Departa-
ment Środowiska, Rolnictwa i Zagospodaro-
wania Przestrzennego (obecnie Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi) uczestniczyło osiem 
delegatur NIK.

Wszystkie protokoły kontroli zostały podpi-
sane przez kierowników skontrolowanych jed-
nostek bez zastrzeżeń. Ostatni protokół pod-
pisano 14 października 2011 r.

Do wszystkich 17 skontrolowanych jedno-
stek zostały wysłane wystąpienia pokontrolne, 
w których NIK dokonała oceny kontrolowanej 
działalności.

W dwóch przypadkach, dyrektorzy wo-
jewódzkich zarządów melioracji i urządzeń 
wodnych zgłosili zastrzeżenia do ocen, uwag 
i wniosków zawartych w wystąpieniach pokon-
trolnych. Spośród dwóch zgłoszonych zastrze-
żeń, wszystkie zostały oddalone.

W czterech jednostkach kontrolowana 
działalność została oceniona pozytywnie, 
w siedmiu – pozytywnie pomimo uchybień, 
a w sześciu – pozytywnie pomimo występo-
wania nieprawidłowości.

W wystąpieniach pokontrolnych, NIK sfor-
mułowała ogółem 29 wniosków. 

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wnioskowano o:

 − urealnienie wskaźników w Programie Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
dla działania 125 Poprawianie i rozwijanie 
infrastruktury związanej z rozwojem i do-
stosowywaniem rolnictwa i leśnictwa w za-
kresie gospodarowania rolniczymi zasoba-
mi wodnymi,

 − zapewnienie terminowego wydawania ak-
tów prawnych.

Do Prezesa Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa wnioskowano 
o spowodowanie urealnienia prognozowania 
wydatków na działania z zakresu gospodaro-
wania rolniczymi zasobami wodnymi w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013.

Do marszałków województw wniosko-
wano o:

 − terminowe rozpatrywanie wniosków o przy-
znanie pomocy finansowej oraz wniosków 
o płatność,

 − terminowe przekazywanie agencji płatni-
czej prognoz wydatków oraz sprawozdań,

 − przeprowadzanie kontroli na miejscu zgod-
nie z przyjętymi planami kontroli,

 − umieszczanie odpowiednich tablic infor-
macyjnych i reklamowych na obiektach 
finansowanych z udziałem środków Unii 
Europejskiej,

 − zapewnienie działań mających na celu 
zwiększenie wykorzystania poziomu alo-
kacji środków na działanie z zakresu gospo-
darowania rolniczymi zasobami wodnymi.

Do dyrektorów wojewódzkich zarządów 
melioracji i urządzeń wodnych wnioskowa-
no o:

 − rzetelne przygotowywanie wniosków 
o przyznanie pomocy finansowej oraz wnio-
sków o płatność,
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 − wprowadzenie do polityki rachunkowości 
zapisów określających zasady wyodręb-
niania operacji związanych z otrzymaniem 
i wykorzystaniem funduszy na realizację 
operacji PROW 2007–2013,

 − przestrzeganie wewnętrznych zasad ra-
chunkowości, dotyczących obsługi księ-
gowej operacji GRZW oraz terminowego 
i prawidłowego przyjmowania na stan ma-
jątku środków trwałych powstałych w wy-
niku zrealizowanych zadań inwestycyjnych,

 − terminowe sporządzanie i przekazywanie 
sprawozdań dotyczących zadań współfi-
nansowanych ze środków Unii Europejskiej,

 − utrzymywanie w należytym stanie urządzeń 
melioracji wodnych,

 − wzmocnienie nadzoru nad działalnością 
podległych jednostek organizacyjnych 
w zakresie prawidłowości dokonywanych 
wydatków.

Z nadesłanych informacji o sposobie wy-
korzystania uwag i wykonania wniosków 
wynika m.in., że:

 − Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podda 
analizie i na nowo oszacuje wskaźniki uję-
te w PROW 2007–2013, w celu zapewnienia 
pełnej ich realizacji. Wyniki analizy, wraz 
z propozycją nowych wartości wskaźników, 
zostaną przedstawione na posiedzeniu Ko-
mitetu Monitorującego PROW 2007–2013. 
Następnie zostaną podjęte prace nad nowe-
lizacją Programu. Ministerstwo zobowiązało 
się także do opracowywania aktów praw-
nych w terminach określonych w wykazie 
prac legislacyjnych;

 − Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa będzie występować do 
samorządów województw, zarówno na 
piśmie jak i podczas spotkań koordynacyj-
nych, o precyzyjne sporządzanie prognoz 
finansowych w ramach PROW 2007–2013;

 − w urzędach marszałkowskich: zapoznano 
pracowników z wynikami kontroli NIK; zo-

bowiązano ich do przestrzegania obowią-
zujących procedur w zakresie terminowego 
rozpatrywania wniosków o płatność, a także 
terminowego przekazywania agencji płat-
niczej prognoz wydatków oraz sprawozdań; 
zwiększono stan osobowy komórek od-
powiedzialnych za wykonywanie kontroli 
na miejscu realizacji projektów; wszczęto 
procedurę przygotowania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie tablic informacyjnych i reklamo-
wych; zobowiązano wojewódzkie zarządy 
melioracji i urządzeń wodnych do cyklicz-
nego przekazywania informacji na temat 
aktualnego stanu przygotowania projek-
tów planowanych do realizacji w ramach 
kolejnych naborów wniosków;

 − dyrektorzy wojewódzkich zarządów melio-
racji i urządzeń wodnych: zobowiązali pra-
cowników do zwiększenia kontroli nad tre-
ścią formalną oraz merytoryczną wniosków 
o przyznanie pomocy finansowej oraz wnio-
sków o płatność, a także do terminowego 
przekazywania sprawozdań dotyczących 
zadań współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej; uzupełnią niezwłocznie 
politykę rachunkowości o zapisy dotyczące 
operacji finansowanych z funduszy PROW 
2007–2013; zobowiązali pracowników do 
bezwzględnego przestrzegania instrukcji 
obiegu dokumentów stanowiącej załącznik 
do polityki rachunkowości oraz wytycznych 
w sprawie realizacji PROW 2007–2013; będą 
występować do wojewodów o dodatkowe, 
lub zwiększone, środki finansowe na utrzy-
manie urządzeń melioracji wodnych w na-
leżytym stanie technicznym.

Według stanu na dzień 29 lutego 2012 r., 
spośród ogółem 29 wniosków pokontrolnych 
sformułowanych przez NIK, zrealizowanych zo-
stało 25 wniosków, a 4 wnioski są w trakcie re-
alizacji.

W związku z przekroczeniem upoważnie-
nia do dokonywania wydatków ze środków pu-
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blicznych (WZMiUW w Poznaniu) oraz udziele-
niem zamówienia publicznego z naruszeniem 
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych (WZMiUW w Warszawie), Najwyższa Izba 
Kontroli skierowała dwa zawiadomienia o na-

ruszeniu dyscypliny finansów publicznych: do 
rzecznika dyscypliny finansów publicznych 
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Po-
znaniu oraz Warszawie.
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Wykaz jednostek objętych kontrolą, ocen kontrolowanej działalności  
oraz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrolę

L.p. Jednostka, w której przeprowadzono kontrolę
Ocena 

kontrolowanej 
działalności37

Jednostka 
organizacyjna NIK, 
która przeprowadziła 

kontrolę
1 2 3 4

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi P(N) Departament Środowiska, 
Rolnictwa i Zagospoda-
rowania Przestrzennego 
(obecnie Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Centrala 
w Warszawie P

3 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie P

4 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach P
Delegatura NIK 
w Kielcach5 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Kielcach P

6 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
w Krakowie P(U) Delegatura NIK 

w Krakowie
7 Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie P(N)

8 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie P(U) Delegatura NIK 
w Lublinie

9 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu P(U)

Delegatura NIK 
w Poznaniu

10 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu P(N)

11 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
w Szczecinie P(N)

Delegatura NIK 
w Szczecinie

12 Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Szczecinie P(U)

13 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie P(U)

Delegatura NIK 
w Warszawie

14 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Warszawie P(N)

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  
we Wrocławiu P(U) Delegatura NIK 

we Wrocławiu

16 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  
w Zielonej Górze P(U)

Delegatura NIK  
w Zielonej Górze

17 Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Zielonej Górze P(N)

37 Skróty użyte w tabeli oznaczają: „P” – „ocena pozytywna”, „P(U)” – „ocena pozytywna, pomimo stwierdzonych uchybień”, 
„P(N)” – „ocena pozytywna, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości”.
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Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych  
za kontrolowaną działalność

L.p. Pełniona funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji

1 2 3 4

1 Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Wojciech Olejniczak 03.07.2003 r. – 31.05.2005 r.

Józef Jerzy Pilarczyk 31.05.2005 r. – 31.10.2005 r.

Krzysztof Jurgiel 31.10.2005 r. – 05.05.2006 r.

Andrzej Lepper 05.05.2006 r. – 22.06.2006 r.,
16.10.2006 r. – 09.07.2007 r.

Jarosław Kaczyński (zastępujący Ministra) 22.06.2006 r. – 16.10.2006 r.,
09.07.2007 r. – 31.07.2007 r.

Wojciech Mojzesowicz 31.07.2007 r. – 16.11.2007 r.

Marek Sawicki od 16.11.2007 r.

2 Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Wojciech Pomajda 07.07.2003 r. – 18.10.2005 r.

Marek Paweł Janiec 18.10.2005 r. – 02.12.2005 r.

Elżbieta Kaufman–Suszko 02.12.2005 r. –10.05.2006 r.

Mirosław Drygas 10.05.2006 r. –12.09.2006 r.

Grzegorz Spychalski 12.09.2006 r. – 07.05.2007 r.

Paweł Janusz Osuch 14.05.2007 r. – 26.07.2007 r.

Leszek Droździel 27.07.2007 r. – 22.01.2008 r.

Dariusz Wojtasik 23.01.2008 r. – 25.03.2009 r.

Tomasz Kołodziej od 23.03.2009 r.

3
Dyrektor Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego 
w Kielcach

Krzysztof Domagała od 22.01.2001 r.

4 Marszałek Województwa 
Małopolskiego

Janusz Sepioł 20.11.2002 r. – 27.11.2006 r.

Jacek Nawara 27.11.2006 r. – 02.12.2010 r.

Marek Sowa od 02.12.2010 r.

5 Marszałek Województwa 
Lubelskiego

Henryk Makarewicz 08.01.2003 r. – 23.05.2005 r.

Edward Wojtas 23.05.2005 r. – 01.12.2006 r.

Jarosław Zdrojkowski 01.12.2006 r. – 28.01.2008 r.

Krzysztof Grabczuk 28.01.2008 r. – 30.11.2010 r.

Krzysztof Hetman od 01.12.2010 r.

6 Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego

Stefan Mikołajczak 01.01.1999 r. – 09.10.2005 r.

Marek Woźniak od 10.10.2005 r.

7 Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego

Zygmunt Meyer 09.12.2002 r. – 18.12.2006 r.

Norbert Obrycki 18.12.2006 r. – 22.04.2008 r.

Władysław Husejko 22.04.2008 r. – 06.12.2010 r.

Olgierd Geblewicz od 07.12.2010 r.

8 Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik od 10.12.2001 r.
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9 Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego

Henryk Gołębiewski 31.01.2003 r. – 25.08.2004 r.

Paweł Wróblewski 25.08.2004 r. – 07.12.2006 r.

Andrzej Łoś 07.12.2006 r. – 04.03.2008 r.

Marek Łapiński 05.03.2008 r. – 30.11.2010 r.

Rafał Jurkowlaniec od. 01.12.2010 r.

10 Marszałek Województwa 
Lubuskiego

Andrzej Bocheński 30.11.1998 r. – 30.11.2006 r.

Krzysztof Szymański 30.11.2006 r. – 21.08..2008 r.

Marcin Jabłoński 21.08.2008 r. – 28.11.2010 r.

Elżbieta Polak od 29.11.2010 r.

11
Dyrektor Wojewódzkiego  
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Lublinie

Leszek Boguta 09.06.2006 r. – 08.04.2008 r.

Stanisław Jakimiuk od 15.07.2008 r.

12
Dyrektor Świętokrzyskiego 
Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Janusz Kubiakowski od 01.04.2003 r.

13
Dyrektor Małopolskiego  
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie

Zbigniew Kot 16.09.2000 r. – 31.05.2009 r.

Adam Cebula 1.06.2009 r. – 31.07.2009 r.

Bogusław Borowski od 01.08.2009 r.

14
Dyrektor Wielkopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu

Stanisław Pięta 01.04.1984 r. – 30.03.2004 r.

Zofia Tymczuk od 01.04.2004 r.

15
Dyrektor Zachodniopomorskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Szczecinie

Tomasz Mostowski 1985 r. – 18.11.2007 r.

Andrzej Posłuszny 19.11.2007 r. – 09.07.2008 r.

Tomasz Płowens od 10.07.2008 r.

16
Dyrektor Wojewódzkiego  
Zarządu Melioracji i Urządzeń  
Wodnych w Warszawie

M. Jerzy Nasiadko od 01.04.1999 r.

17

Dyrektor Lubuskiego  
Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych  
w Zielonej Górze

Piotr Warcholak 01.04.1999 r. – 28.12.2007 r.

Jerzy Maciejak 28.12.2007 r. – 30.04.2008 r.

Tomasz Czajkowski 01.05.2008 r. – 31.12.2009 r.

Paweł Rembarz 01.01.2010 r. – 14.03.2010 r.
16.09.2010 r. – 24.10.2010 r.

Zygmunt Muszyński 15.03.2010 r. – 15.09.2010 r.

Janusz Marciniak od 25.10.2010 r.
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Szczegółowe tabele i zestawienia liczbowe

1. Terminy przeprowadzenia przez samorządy województw naborów wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach działania z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi objętego 
PROW 2007–2013.

2. Liczba i wartość złożonych wniosków o przyznanie pomocy oraz wydanych decyzji przyznających 
wsparcie – w stosunku do limitu środków na działanie z zakresu gospodarowania rolniczymi 
zasobami wodnymi w ramach PROW 2007–2013, według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

3. Liczba i wartość złożonych wniosków o płatność oraz zrealizowanych płatności – w stosunku do 
limitu środków na działanie z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi w ramach 
PROW 2007–2013, według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Tabela nr 1
Terminy przeprowadzenia przez samorządy województw naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
działania z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi objętego PROW 2007–2013

Województwo Terminy naborów wniosków

1 2

Dolnośląskie
20.07.2009 r. – 31.08.2009 r.
01.12.2010 r. – 28.01.2011 r.

Kujawsko-Pomorskie

27.05.2009 r. – 12.06.2009 r.
16.11.2009 r. – 01.12.2009 r.
16.08.2010 r. – 30.08.2010 r.
07.02.2011 r. – 28.02.2011 r.

Lubelskie
20.05.2009 r. – 19.06.2009 r.
05.10.2009 r. – 20.10.2009 r.
01.12.2010 r. – 30.12.2010 r.

Lubuskie
09.10.2009 r. – 30.11.2009 r.
06.09.2010 r. – 09.11.2010 r.

Łódzkie 20.07.2009 r. – 17.09.2009 r.

Małopolskie 23.11.2009 r. – 31.12.2009 r.

Mazowieckie
01.06.2009 r. – 30.06.2009 r.
29.11.2010 r. – 29.12.2010 r.

Opolskie
06.07.2009 r. – 31.07.2009 r.
21.02.2011 r. – 07.03.2011 r.

Podkarpackie 20.07.2009 r. – 15.09.2009 r.
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Podlaskie
15.10.2009 r. – 11.12.2009 r.
07.09.2010 r. – 21.09.2010 r.

Pomorskie
08.06.2009 r. – 15.07.2009 r.
19.08.2010 r. – 03.09.2010 r.
01.03.2011 r. – 22.04.2011 r.

Śląskie
14.06.2009 r. – 30.06.2009 r.
13.09.2010 r. – 01.10.2010 r.
07.03.2011 r. – 05.05.2011 r.

Świętokrzyskie 25.05.2009 r. – 23.07.2009 r.

Warmińsko-Mazurskie
01.07.2009 r. – 31.07.2009 r.
26.10.2009 r. – 16.11.2009 r.
01.09.2010 r. – 30.09.2010 r.

Wielkopolskie
01.07.2009 r. – 30.07.2009 r.
27.09.2010 r. – 22.10.2010 r.

Zachodniopomorskie

23.07.2009 r. – 14.08.2009 r.
07.12.2009 r. – 29.01.2010 r.
01.07.2010 r. – 30.07.2010 r.
12.11.2010 r. – 30.11.2010 r.
09.05.2011 r. – 27.05.2011 r.
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Analiza stanu prawnego dotyczącego kontrolowanej działalności

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne40, zwana dalej „pr. wod.”, reguluje gospodarowa-
nie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę 
zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi (art. 1 ust. 1). Gospoda-
rowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania 
zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości (art. 1 ust. 2).

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności pro-
dukcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami (art. 70 
ust. 1). Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe i szczegółowe, w zależności od ich 
funkcji i parametrów (art. 70 ust. 2).

Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szcze-
gółowych, w trybie określonym w art. 74 ust. 2 pr. wod., urządzeń melioracji wodnych podstawowych 
oraz utrzymywanie melioracji wodnych podstawowych, a także wykonywanie uprawnień, o których 
mowa w art. 74 ust. 3 pr. wod., należy do marszałka województwa. Powyższe zadania marszałek wo-
jewództwa realizuje jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 75).

Podstawowymi przepisami Unii Europejskiej określającymi warunki przyznawania pomocy w ra-
mach programów rozwoju obszarów wiejskich są: rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)41 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 
z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej42. Podstawą prawną do 
ujęcia w PROW 2007–2013 działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwo-
jem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schematy: I - „Scalanie gruntów” i II – „Gospodaro-
wanie rolniczymi zasobami wodnymi” jest art. 20 i 30 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005. Kod 
tego działania (125) został określony w załączniku Nr II rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) Nr 1698/2005 w prawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)43.

Tryb opracowania PROW 2007–2013 określa art. 3 u.w.r.o.w. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 tej usta-
wy, Program obejmuje działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i do-
stosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez: a) scalanie gruntów, b) gospodarowanie rolniczymi za-
sobami wodnymi”. Ustawa ta określa także zadania i właściwości organów i jednostek organizacyj-
nych, warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej 
w ramach PROW 2007–2013.

Warunki wdrażania działania GRZW szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwo-
jem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodny-
mi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–201344.

40 Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.

41 Dz. Urz. UE L 277 z 12.12.2005, str. 1 ze zm.

42 Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1 ze zm.

43 Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15 ze zm.

44 Dz. U. Nr 122, poz. 791 ze zm.
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Zgodnie z przepisem § 3 rozporządzenia GRZW, pomoc w ramach działania GRZW może być 
przyznawana na operacje45 spełniające wymagania określone w PROW 2007–2013 oraz zapewniają-
ce osiągnięcie i zachowanie celów działania, tj.: poprawę jakości gleb poprzez regulację stosunków 
wodnych, zwiększenie retencji wodnej, poprawę ochrony użytków rolnych przed powodziami. Ope-
racje te nie mogą być finansowane z udziałem innych środków publicznych.

Beneficjentami46 pomocy są wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych (§ 2). Pomoc 
jest przyznawana w formie refundacji części – związanych z realizacją operacji – kosztów kwalifiko-
walnych.

Do dnia 25 września 2009 r. do kosztów kwalifikowalnych zaliczany był także podatek od towa-
rów i usług (VAT) (§ 5 ust. 4)47. 

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nie-
przekraczającej 75% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu 
(§ 4 ust. 4).

Beneficjenci są zobowiązani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzy-
stania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją (§ 4 
ust. 6). Skutki finansowe niezastosowania się do tego obowiązku określone zostały w § 4 ust. 5.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania GRZW przyznawana jest w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, wydanej przez marszałka województwa na formularzu opracowanym przez samorząd 
województwa i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zgodnie z PROW 2007–2013, w ramach działania GRZW pomoc może być przyznana na projekty:
1)  zgodne z pr. wod., w szczególności: poparte wystąpieniem właścicieli gruntów o przeprowadzenie 

inwestycji w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz dla których po 
zrealizowaniu projektu właściciele gruntów dokonają zwrotu 20% kosztów wykonania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, określonych w końcowym raporcie z realizacji inwestycji, 
w ramach opłaty inwestycyjnej, stanowiącej dochody budżetu państwa; 

2) z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wody 
i nawodnień użytków rolnych; 

3) dla których opracowano kosztorys inwestorski;
4) zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska48;
4a) zgodne z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko49, w szczególności w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Do 
dnia 25 listopada 2010 r. przeprowadzanie tych ocen było unormowane rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

45 „Operacja” to – zgodnie z art. 2 lit. e rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 – projekt, umowa lub porozumienie, lub inne 
działanie wybrane zgodnie z kryteriami ustanowionymi dla danego programu rozwoju obszarów wiejskich i wykonywane 
przez jednego lub wielu beneficjentów, w sposób pozwalający na osiągnięcie celów określonych w art. 4 tego rozporzą-
dzenia.

46 „Beneficjent” to – zgodnie z art. 2 lit. h rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 – podmiot gospodarczy, podmiot lub 
przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za realizację operacji lub otrzymujące wsparcie.

47 Przepis ten został uchylony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniającym roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie 
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi 
zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 159, poz. 1257).

48 Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.

49 Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.
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znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifiko-
waniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko50, które zostało 
zastąpione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko51 – należy zaznaczyć, że ww. rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., nie było zgodne z prawem Unii Europejskiej52, tj. wymogami 
dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne53;

5) zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody54, w szczególności w zakresie: 
a) niepowodowania pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt 
na obszarach Natura 2000 (art. 33 ust. 1); b) uzyskiwania decyzji właściwego organu, dotyczącej 
warunków prowadzenia robót na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach 
masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk 
i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, w tym na obszarach Natura 2000, 
rezerwatów przyrody, itp. (art. 118).
Warunki i zasady stosowane przy finansowaniu z budżetu Unii Europejskiej wydatków na Wspólną 

Politykę Rolną, w tym wydatków na programy rozwoju obszarów wiejskich pochodzących z Europej-
skiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostały określone w rozporządzeniu Rady 
(WE) Nr 1290/2005. Za wydatkowanie środków z EFRROW odpowiada akredytowana agencja płatnicza. 
Warunki akredytowania agencji określa rozporządzenie Komisji (WE) Nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 
2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 w za-
kresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG 
i EFRROW. W Polsce, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, 
akredytacji takiej w drodze rozporządzenia udziela Minister Finansów. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich55, ARiMR posiada akredytację do obsługi pomocy finansowej, w ramach działa-
nia GRZW, od dnia 22 czerwca 2009 r. 

Warunki uruchamiania środków pochodzących z EFRROW na finansowanie PROW 2007–2013 
uregulowane zostały powyższą ustawą z dnia 22 września 2006 r., która zawiera również przepisy 
dotyczące zasad uruchamiania krajowych środków publicznych na ewentualne prefinansowanie lub 
współfinansowanie realizacji powyższego Programu (art. 10 – art. 10j). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na 
realizację wspólnej polityki rolnej56, środki na prefinansowanie, w części dotyczącej zadań realizowa-

50 Dz. U Nr 257, poz. 2573 ze zm.

51  Dz. U. Nr 213, poz. 1397.

52 Odpowiedź na interpelację poselską Nr 3120 Sejmu RP VI kadencji w sprawie niezgodności polskich przepisów prawnych 
z wymogami dyrektywy 85/337/EWG.

53 Dz. Urz. UE L 175 z 05.07.1985, str. 40 ze zm.

54 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.

55 Dz. U. Nr 204, poz. 1506 ze zm.

56 Dz. U. Nr 4, poz. 28. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 marca 2009 r. 
w sprawie przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. 
Nr 40, poz. 325), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).



45

Z A ł ą C Z N I K  N R  4

nych z udziałem EFRROW, są przekazywane przez Ministra Finansów na rachunek w Banku Gospo-
darstwa Krajowego (BGK), na podstawie wniosku Ministra RiRW, w kwocie określonej w tym wniosku. 
Wniosek jest sporządzany na podstawie zapotrzebowania złożonego przez ARiMR. Minister RiRW 
wydaje BGK dyspozycję przekazania środków na rachunek bankowy Agencji (§ 3 ust. 2 i 3). Środki 
krajowe na współfinansowanie są przekazywane przez Ministra RiRW na rachunek bankowy Agen-
cji (§ 4). Ponadto, rozporządzenie określa terminy składania powyższych dokumentów oraz zasady 
gospodarowania środkami na realizację WPR.

Na podstawie art. 10a powyższej ustawy samorządy województw, realizujące zadania z zakresu 
gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW 2007–2013, otrzymują środki z bu-
dżetu państwa na finansowanie wyprzedzające kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację 
tych zadań. Samorządy mogą także otrzymać środki na sfinansowanie kosztów przygotowania do-
kumentacji technicznej niezbędnej do realizacji operacji w ramach tego działania. Środki z budżetu 
państwa przeznaczone na finansowanie powyższych kosztów kwalifikowalnych mogą być przeka-
zywane przez właściwego dysponenta części budżetu w formie dotacji celowej. 

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany 
krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pro-
jektu pochodzi z budżetu państwa.

W przypadku operacji z zakresu retencji wodnej realizowanych z udziałem środków przyznanych 
po przeglądzie WPR (nowe wyzwania) – wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysoko-
ści co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi z budżetu państwa.

W latach 2004–2006, zasady udzielania wsparcia na rozwój obszarów wiejskich regulowało roz-
porządzenie Komisji (WE) Nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej-
skich z EFOiGR oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia oraz rozporządzenie Komisji 
Europejskiej (WE) Nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stoso-
wania rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej57. Podstawą prawną do ujęcia w SPO Restruk-
turyzacja działania 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” był art. 33 rozporządzenia 
Komisji (WE) Nr 1257/1999. 

Z tego względu, że Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Sekcja Orientacji zaliczany 
był do funduszy strukturalnych UE (art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999), wdraża-
nie SPO Restrukturyzacja określają również przepisy rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 
21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych58 oraz rozpo-
rządzenia Komisji (WE) Nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wy-
konania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać 
wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych59.

Sposób przygotowania i realizacji SPO Restrukturyzacja, jako jednego z programów operacyjnych 
Narodowego Planu Rozwoju, został określony w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Pla-
nie Rozwoju60. Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy, właściwi ministrowie obowiązani zostali do przyję-
cia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w drodze rozporządze-
nia, programów operacyjnych, współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych, mając 

57 Dz. Urz. UE L 153 z 30.04.2004, str. 30 ze zm. – uchylone z dniem 1 stycznia 2007 r.

58 Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1 ze zm. – uchylone z dniem 1 stycznia 2007 r.

59 Dz. Urz. UE L 193 z 29.07.2000, str. 39 ze zm. – uchylone z dniem 16 stycznia 2007 r.

60 Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.
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na uwadze ustalenia negocjacji z Komisją Europejską. Zgodnie z przepisami art. 11 ust. 5 powyższej 
ustawy, uzupełnienia programów operacyjnych stanowiące uszczegółowienie ich zapisów zostały 
przyjęte w drodze rozporządzenia właściwego ministra. W dniu 3 września 2004 r., na podstawie 
art. 17 ust. 5 tej ustawy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie w sprawie przyję-
cia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”61, a w dniu 8 września 2004 r., na podstawie art. 11 
ust. 5 tej ustawy, rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Re-
strukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”.

62

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące działania 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami 
wodnymi są zawarte w „Uzupełnieniu SPO Restrukturyzacja …” .

Beneficjentami pomocy są wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, a beneficjentami 
ostatecznymi – rolnicy. Zakres pomocy obejmował te same rodzaje projektów z zakresu melioracji 
podstawowych i szczegółowych, które są realizowane w ramach PROW 2007–2013.

W przypadku melioracji szczegółowych poziom pomocy wynosił do 80% całkowitego kwali-
fikującego się kosztu (50% środki UE i 30% krajowe), pozostałe 20% stanowiły środki prywatne,  
a w przypadku melioracji podstawowych 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu  
(80% środki UE i 20% krajowe) (SPO str. 105). Do kosztów kwalifikowalnych objętych refundacją zali-
czano także koszty ogólne związane z przygotowaniem projektu lub niezbędnej dokumentacji, któ-
re zostały wymienione w załączniku Nr 1 „Uzupełnienia SPO Restrukturyzacja …”.

61 Dz. U. Nr 197, poz. 2032 ze zm.

62  Dz. U. Nr 207, poz. 2117 ze zm.
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Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, 
ze zm.).

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

4. Ustawa z  dnia 29  stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z  2010  r. Nr  113, 
poz. 759 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze 
zm.).

6. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).

7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Eu-
ropejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 
ze zm.).

9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, 
poz. 712 ze zm.)

10. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 
ze zm.).

11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i  modernizacja sektora żywnościo-
wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2032 ze zm.).

15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupeł-
nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117 ze zm.).

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o  oddziaływaniu  
na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) – uchylone z dniem 15.11.2010 r.

17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9  listopada 2006 r. w sprawie przyznania specjalnej 
akredytacji jednostce koordynującej w ramach wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 204, poz. 1508).
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18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji agencji płatniczej w zakresie uruchamiania 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 204, poz. 1506 ze zm.).

19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie warunków i trybu prze-
kazania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej 
(Dz. U. Nr 14, poz. 87) – uchylone z dniem 28 marca 2009 r.

20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako 
zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 150, poz. 1067 ze zm.).

21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 168, poz. 1181 ze zm.).

22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru 
imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 101, poz. 684).

23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zada-
nia instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013  
(Dz. U. Nr 163, poz. 1160 ze zm.).

24. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M.P. Nr 94, poz. 1035 ze zm.).

25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, 
w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwa-
rancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 193, 
poz. 1396 ze zm.).

26. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.  U. Nr  34, poz. 199  
ze zm.) – uchylone z dniem 25 marca 2009 r.

27. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawia-
nie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa 
przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 122, poz. 791 ze zm.).

28. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388 ze 
zm.).

29. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie warunków 
i sposobu przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdraża-
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jących w zakresie wykonywania przez te podmioty zadań delegowanych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 57, poz. 473).

30. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przekazania na rachunek 
bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 40, poz. 
325) – uchylone z dniem 1 stycznia 2010 r.

31. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na realizację 
wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 4, poz. 28).

32. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań (Dz. U. Nr 56, poz. 346 ze zm.).

33. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

34. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. Urz. UE L 160 
z 26.06.1999, str. 80 ze zm.) – uchylone z dniem 1 stycznia 2010 r.

35. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne 
w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1 ze zm.) – uchylone 
z dniem 1 stycznia 2007 r.

36. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie 
muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE 
L 193 z 29.07.2000, str. 39 ze zm.) – uchylone z dniem 16 stycznia 2007 r.

37. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegó-
łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. Urz. UE L 153 
z 30.04.2004, str. 30 ze zm.) – uchylone z dniem 1 stycznia 2007 r.

38. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania 
wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1 ze zm.).

39. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwo-
ju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1 ze zm.).

40. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegóło-
we zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia 
kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydat-
ków w ramach EFGR i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 1 ze zm.).

41. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr  885/2006 z  dnia 21  czerwca 2006  r. ustanawiają-
ce szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr  1290/2005 w  za-
kresie akredytacji agencji płatniczej i  innych jednostek, jak również rozlicze-
nia rachunków EFGR i  EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z  23.06.2006, str.  90 ze zm.). 
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42. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegóło-
we zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia pro-
cedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do działań wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74 ze zm.) – uchylone z dniem 1 stycznia 
2011 r.

43. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obsza-
rów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  
(Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str.15 ze zm.).

44. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia 
procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8 ze zm.).

45. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywiera-
nych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. 
UE L 175 z 5.07.1985, str. 40 ze zm.)
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Minister Finansów

6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7. Minister Środowiska

8. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

9. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

10. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej

11. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

12. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

15. Marszałkowie województw












