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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/074 – Ograniczanie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Barbara Madejska – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 92161 z 8 października 2014 r., 

2. Rafał Rossowski – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 92160 z 8 października 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, Kraków ul. Racławicka 56 
(Urząd lub UMWM) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego (Marszałek) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 jako niewystarczające i nieskuteczne działania Zarządu 
Województwa Małopolskiego na rzecz realizacji Programu małej retencji województwa 
małopolskiego. Zaznaczyć należy, że w ciągu 10 lat obowiązywania Programu nie udało się 
osiągnąć żadnego z zakładanych w nim celów, tj. nie zwiększono retencjonowania wody dla 
zaspokojenia występujących zapotrzebowań oraz nie zmniejszono powierzchni zagrożonej 
powodziami i skutkami dużego odpływu wód.  

 
Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) przyjął opracowany na zlecenie Małopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (MZMiUW) Program małej retencji województwa 
małopolskiego (Program lub PMR), który następnie w październiku 2004 r. został 
uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Program przedstawiał ówczesne 
potrzeby budowy 65 zbiorników retencyjnych o pojemności powyżej 20 tys. m³ i czterech 
polderów oraz określał kolejność realizacji obiektów w zależności od przyjętych kryteriów. 
Ani w Programie, ani też w dokumentach związanych z jego realizacją nie określono stopnia 
spowolnienia odpływu wód opadowych oraz wpływu projektowanych zadań na ograniczenie 
zagrożeń powodziami. 

W odniesieniu do wykazanych zadań inwestycyjnych nie ustalono podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także nie określono terminów realizacji 
poszczególnych zadań oraz nie wskazano źródeł ich finansowania. Przynajmniej 62 zadania 
małej retencji wodnej, ujęte w Programie, pozostawały w stanie niepozwalającym na 
ustalenie okresu realizacji, niezbędnych zasobów do ich wykonania, a także bez wskazania 
jednostek odpowiedzialnych za ich wykonanie. Część zadań została wyznaczona na 
wodach zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW), 
a część na wodach zarządzanych przez MZMiUW, bez równoczesnego określenia zasad 
współpracy tych jednostek w zakresie realizacji zadań. W Programie pominięto udział gmin 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie;  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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i powiatów w przeciwdziałaniu skutkom powodzi poprzez zwiększanie małej retencji, a także 
nie uwzględniono przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie przez Lasy Państwowe. 

Zauważyć należy, iż w Programie wyspecyfikowano jedynie zadania techniczne, pomimo że 
jeszcze na etapie jego sporządzania RZGW zwracał uwagę na konieczność uwzględnienia 
zagadnień dotyczących nietechnicznych metod retencjonowania wody. W Programie 
wprawdzie wzmiankowano o potrzebie podejmowania innych przedsięwzięć 
retencjonujących wodę, ale nie sprecyzowano zadań pod względem lokalizacji, rodzaju oraz 
funkcji. Tymczasem wykorzystanie małej retencji do przeciwdziałania skutkom powodzi, 
podtopień oraz występujących susz może mieć realne znaczenie tylko wtedy, gdy działania, 
obejmujące możliwe do zastosowania formy retencjonowania wody, zostaną podjęte przez 
wszystkie zainteresowane strony, w tym administratorów wód, lokalne samorządy, 
użytkowników gruntów. 

Brak intensywnych działań ze strony ZWM na rzecz realizacji Programu spowodował późne 
rozpoczęcie kluczowych dla ochrony przed powodzią inwestycji: dopiero w 2011 r. 
rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego w Skrzyszowie, a budowę zbiornika 
w Bieżanowie rozpoczęto w sierpniu 2014 r. Wskazane zadania były jedynymi spośród 
69 ujętych w Programie, w odniesieniu do których ZWM podjął działania dla 
doprecyzowania warunków realizacji, tj. terminów, źródeł finansowania oraz podmiotów 
odpowiedzialnych za ich realizację. W odniesieniu do kolejnych pięciu zbiorników podjęto 
działania przygotowawcze dla podjęcia uchwał precyzujących warunki ich realizacji przez 
MZMiUW.  

Do końca października 2014 r. nie uzyskano założonych w Programie efektów w postaci 
spowolnienia lub czasowego zatrzymania wód opadowych mimo, iż 146 gmin województwa 
zagrożonych było powodziami i podtopieniami. Tymczasem dodatkowym uzasadnieniem dla 
intensyfikacji działań w zakresie zwiększania małej retencji były straty popowodziowe za 
lata 2011-2014 (I półrocze), które jedynie w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
administrowanych przez MZMiUW oszacowano na 386 mln zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena rozpoznania zagrożeń z tytułu powodzi i susz oraz 
potrzeb rozwijania małej retencji wód 

Zgodnie art. 39 ust. 3 pkt 6 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2, w Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa małopolskiego wskazano obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi, obejmujące swoim zasięgiem m.in. dorzecza Soły, Dunajca, 
Raby i Skawy. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11) 

W żadnym z poddanych analizie dokumentów planistycznych, tj. Planie zagospodarowania 
przestrzennego, Strategii rozwoju województwa małopolskiego (Strategia), Programie 
ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata 2005-2012 i na lata 2007-2014 
(Program ochrony środowiska) oraz PMR, nie określono obszarów zagrożenia suszą, przy 
czym zawarto w nich informacje dotyczące problemu występowania czasowego niedoboru 
wody lub obniżenia się poziomu wód gruntowych. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11,16-21, 22-24, 25-27, 30, 52, 103-107) 

Województwo małopolskie zostało uznane za obszar szczególnie zagrożony powodziami. 
W latach 1953-1998 straty powodziowe w dorzeczu górnej Wisły wynosiły 63% wszystkich 
strat powodziowych w Polsce. Na ogólną liczbę 182 gmin województwa, 146 było 
zagrożonych możliwością wystąpienia powodzi, natomiast w szczególnym stopniu 
zagrożone było około 48% obszaru województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11) 

Obszary zalewowe na terenie województwa przedstawiono w oparciu o dane uzyskane 
z RZGW, tj. tereny zalewowe Wisły oraz dolnych odcinków rzek: Soły, Skawy, Raby, 

                                                           
2 Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm. 
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Uszwicy, Dunajca i Popradu. Informacje w tym zakresie wynikają z Planu 
zagospodarowania województwa małopolskiego, sfera ekologiczna, uwarunkowania 
rozwoju. Materiały do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
problematyki ochrony przed powodzią przygotował w 2002 r. Instytut Gospodarki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa.  

(dowód: akta kontroli str. 103-105) 

W Planie zagospodarowania przestrzennego wskazano, że najgorsze w skutkach są 
wezbrania opadowe w okresie letnim, spowodowane intensywnymi deszczami, trwającymi 
przez kilka dni. Wezbrania tego typu mają zazwyczaj duży zasięg, najczęściej regionalny 
lub krajowy. Równie groźne są wezbrania spowodowane intensywnymi deszczami 
nawalnymi, lecz ich skutki są na ogół ograniczone do skali lokalnej.  
Odrębny rodzaj zagrożenia powodziowego stanowi zagrożenie falą awaryjną w sytuacji 
uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących wodę. I tak zbiorniki Klimkówka, Rożnów, 
Czchów, Czorsztyn i Dobczyce łącznie stwarzają zagrożenie dla 107 miejscowości 
zamieszkałych przez ponad 59 tys. osób. Ponadto zagrożenie z tytułu zapory w Tresnej, 
usytuowanej na obszarze województwa śląskiego, na terenie Małopolski dotyczyć może 
6 gmin i jednego miasta zamieszkałych przez ponad 8 tys. osób. 
W okresie objętym kontrolą zjawisko powodzi nie wystąpiło na innych obszarach niż 
wykazane w dokumentach planistycznych, jako obszary zagrożone powodziami. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 52 56) 

Informacje dotyczące występowania susz w województwie małopolskim zamieszczono tylko 
w programach ochrony środowiska na lata 2005-2012 oraz na lata 2007-2014. Obniżenie 
poziomu wody lub całkowity zanik mniejszych cieków wystąpił na około 70% rzek i potoków, 
a całkowity zanik wody wystąpił na około 5% cieków. Około 70% gmin zaobserwowało 
obniżenie wód gruntowych, a około 7% gmin zgłosiło całkowity zanik wody w studniach 
gospodarskich. Okresy suszy pojawiały się od dwudziestu do dwudziestu kilku razy w ciągu 
100 lat, a w związku z brakiem szczegółowego rozpoznania tego problemu utrudniona była 
lokalizacja tych obszarów.  

(dowód: akta kontroli str. 15-21, 103-105) 

W Raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 
z 2014 r., podano, że zagrożenie deficytem wód podziemnych występowało m.in. 
w północno-zachodniej części województwa3. Natomiast zagrożenie deficytem wód 
powierzchniowych stwierdzono w gminach: Niedźwiedź, Raba Wyżna i Rabka Zdrój oraz 
Jordanów. 
Z inwentaryzacji gospodarstw dotkniętych suszą wynika, że największa liczba gospodarstw 
zagrożonych występuje w powiatach nowosądeckim, brzeskim i limanowskim. Duży zasięg 
obszarów zagrożonych niedoborami wód wyznacza konieczność uwzględniania ochrony 
zasobów wodnych województwa, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym 
w ramach kompleksowych programów gospodarowania zasobami wód. Jednym 
z ważniejszych działań jest zwiększanie retencji wodnej obszarów, w tym weryfikacji 
i realizacji programu małej retencji. Opracowanie i realizacja planów przeciwdziałania 
skutkom suszy w dorzeczu Górnej Wisły oraz Czarnej Orawy powinny stanowić podstawę 
ochrony przed skutkami suszy.  

 (dowód: akta kontroli str. 51-52) 

Informacje dotyczące zagrożeń powodziowych oraz zagrożeń i ochrony przed suszą zostały 
przedstawione w Raporcie z wykonania Programu ochrony środowiska oraz w Raporcie 
o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego w 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 18-21, 44-58) 

Wicemarszałek wyjaśnił, że zaistniała konieczność aktualizacji obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią, spowodowana m.in. zmianą ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne4, 
wprowadzającą art. 88f, który nałożył obowiązek uwzględnienia w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa granic obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ww. 
ustawy. W fazie opracowywania był projekt zmiany Planu zagospodarowania 

                                                           
3 Gminy: Wolbrom, Klucze, Olkusz, Bukowno, Chrzanów, Trzebinia, Babice, Alwernia, Oświęcim, Kęty, 
Wadowice, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Skała, Trzyciąż. 
4 Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm. 
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przestrzennego, a procedura planistyczna została doprowadzona do etapu uzyskania 
uzgodnienia niezbędnego zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania 
ustaleń planu na środowisko. Prognoza środowiskowa nie została sporządzona i plan nie 
został skierowany do opiniowania i uzgodnień. Decyzją Sejmiku Województwa 
Małopolskiego dalszy przebieg procedury planistycznej wymaga dostosowania 
do przewidywanych zmian w przepisach prawa. Będą one miały istotny wpływ na kształt 
planów województw, regulując m. in. ich zakres i szczegółowość, a także sposób 
dostosowania ich treści do ustaleń koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju. 
Stosowna uchwała wraz ze zmianą harmonogramu prac została podjęta przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego. Do końca października 2014 r. Marszałek Województwa nie 
otrzymał map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, o których mowa 
w art. 88f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw5, które miał przygotować Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 31-32, 106-107, 154-178) 

Wicemarszałek wyjaśnił, że obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz ochrony 
przed suszą, wykazane w Programie ochrony środowiska, zostały zaczerpnięte z Raportu 
o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2003 r., wydanym przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Instytucją kompetentną do 
określenia konieczności aktualizacji danych/map dotyczących powodzi i suszy jest RZGW, 
zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne. 

(dowód: akta kontroli str. 104-105) 

W wymienionych wyżej dokumentach planistycznych nie wystąpiły istotne różnice w ujęciu 
informacji dotyczących obszarów zagrożonych powodzią i suszą.  

(dowód: akta kontroli str. 5-10, 12-30, 103-105) 

1.1. Problematyka retencji wód w wojewódzkich dokumentach 
planistycznych 

W Programie ochrony środowiska wskazano, że właściwe zagospodarowanie terenów 
zagrożonych powodzią oraz suszą hydrologiczną, zwiększenie retencyjności zlewni 
i poprawa stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz 
realizacja projektów z zakresu małej retencji wodnej stanowią kierunki działań ochronnych 
przed naturalnymi zagrożeniami. Kierunki te miały zostać zrealizowane w okresie 
obowiązywania tego Programu, tj. w latach 2007-2014.  

 (dowód: akta kontroli str. 15-24) 

W Programie ochrony środowiska zwrócono uwagę na konieczność kompleksowej 
modernizacji systemu przeciwpowodziowego, obejmującego środki techniczne 
i nietechniczne. Warunki ukształtowania dolin rzecznych karpackich dopływów Wisły zostały 
uznane za korzystne dla budowy zbiorników małej retencji. Przygotowany do realizacji PMR 
ma na celu poprawę retencyjności zlewni górnej Wisły. Przyspieszenie budowy zbiornika 
i zapory w Świnnej Porębie na rzece Skawa poprawi w znacznym stopniu wskaźnik 
sztucznej retencji w dorzeczu górnej Wisły. Działania z zakresu małej retencji prowadzą do 
spowolnienia lub powstrzymania odpływu wody przy jednoczesnym odtwarzaniu 
naturalnego krajobrazu. Konieczne jest opracowanie programu działań dla obszaru górnej 
Wisły, który stworzy podstawy do wprowadzenia odpowiednich działań ograniczających 
skutki gospodarcze i społeczne niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wymagać to 
będzie porozumienia i uczestnictwa w nim wielu jednostek administracji samorządowej 
i rządowej województwa śląskiego i małopolskiego. 
Konieczne jest kształtowanie właściwego zagospodarowania terenów zagrożonych 
powodzią. Oprócz działań mających na celu powstrzymanie nadmiernej urbanizacji terenów 
zalewowych, bardzo duże znaczenie ma zwiększenie lesistości zlewni oraz prawidłowa 
gospodarka gruntami rolnymi. Wyłączenie tych terenów z zabudowy i wprowadzenie 
szczególnych zasad gospodarowania sprzyjać będzie także poprawie retencji i zachowaniu 
walorów przyrodniczych dolin rzecznych.  

W Programie ochrony środowiska wskazano, że jednostkami mającymi realizować zadania 
zmierzające do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej są: Wojewoda, 

                                                           
5 Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, ze zm. 
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samorządy terytorialne i podległe im jednostki, RZGW, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA), podmioty gospodarcze, Lasy Państwowe. W dokumencie wskazano 
również źródła finansowania powyższych zadań, tj.: budżet państwa, środki własne 
samorządów, krajowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki własne 
podmiotów gospodarczych, banki (kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty 
bankowe). 

(dowód: akta kontroli str. 37-43) 

Na posiedzeniu ZWM w dniu 15 lutego 2007 r. wskazano, że planowane do realizacji 
zadania z zakresu małej retencji nie są zadaniami własnymi województwa, lecz zadaniami 
zleconymi z zakresu administracji rządowej, a ich realizacja będzie możliwa w takim 
zakresie, w jakim otrzyma środki z budżetu państwa. Zarząd Województwa Małopolskiego 
wskazał również, że w kosztach realizacji zadań z zakresu małej retencji będą 
partycypować zainteresowane gminy.  

 (dowód: akta kontroli str. 39,192-193, 229-230) 

W Raporcie z wykonania Programu ochrony środowiska województwa małopolskiego za 
lata 2011-2012, wykazano realizację jedynego zbiornika retencyjnego Skrzyszów na potoku 
Korzeń, ujętego w PMR. W przedmiotowym raporcie wskazano, że inwestycja miała być 
realizowana w latach 2010–2014, a jego budowę rozpoczęto w 2012 roku. Całkowity koszt 
realizacji projektu miał wynieść 19,9 mln zł. Nie wskazano w nim stanu zaawansowania 
przygotowania do realizacji zbiorników: Bieżanów i Joniny, na które w okresie objętym 
raportem wydatkowano odpowiednio 292,7 tys. zł oraz 215,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 15-21, 98-100) 

W wymienionych wyżej dokumentach planistycznych nie wystąpiły istotne różnice w ujęciu 
informacji dotyczących małej retencji wód. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-14,15-24,25-29) 

Ujęte w Programie zadania małej retencji mogły być realizowane przez instytucje 
posiadające prawa właścicielskie w stosunku do wód powierzchniowych lub instytucje lub 
osoby fizyczne zajmujące się gospodarka rolną i leśną. W dokumentach związanych z PMR 
nie ujawniono zawartych porozumień i umów, w zakresie tworzenia nowych obiektów małej 
retencji. 
W Programie nie uszczegółowiono działań o charakterze nietechnicznym, pomimo, iż 
jeszcze w maju 2004 r. RZGW w fazie opiniowania zwracał uwagę na niewystraczające 
omówienie tych zagadnień. W styczniu 2004 r. przedstawiciel RZGW zgłaszał potrzebę 
omówienia w Programie takich przedsięwzięć poprawiających małą retencją, jak zalesienia 
nieużytków, odpowiednie wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, usprawnienie urządzeń 
melioracyjnych i regulacje cieków. Program nie określał terminów przygotowania i realizacji 
poszczególnych zadań, a także nie określał osób lub instytucji odpowiedzialnych za 
wykonanie poszczególnych czynności.  

(dowód: akta kontroli str. 400-408, 587-634) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. W przyjętym PMR brak było informacji dotyczących okresu jego realizacji, jednostek 

odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań, źródeł finansowania 
poszczególnych zadań oraz terminów ich, co uniemożliwiało rozliczalność Programu. 

2. W Programie nie wyspecyfikowano zadań nietechnicznych oraz nie uwzględniono 
realizowanych przez Lasy Państwowe przedsięwzięć w obszarze małej retencji. 

3. Zatwierdzona wersja projektu Programu nie zawierała uszczegółowienia zadań 
nietechnicznych małej retencji, na co zwracał uwagę RZGW, jednak nie zostało to 
uwzględnione w ostatecznej wersji projektu. 

Wicemarszałek Województwa wyjaśnił, że nie ustalono odpowiedzialnych za wykonanie 
poszczególnych zadań, a także nie określono horyzontów czasowych ich realizacji, bowiem 
w chwili przyjmowania PMR, jak również w chwili obecnej, nie ma przepisów szczegółowych 
dotyczących zakresu programów małej retencji.  

(dowód: akta kontroli str. 203, 587-634) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1.2. Aktualizacja PMR 

Program został sporządzony w 2004 r. przez Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o. na zlecenie 
jednostki organizacyjnej Urzędu, tj. MZMiUW i przyjęty 26 października 2004 r. uchwałą 
Sejmiku Województwa Małopolskiego.  

Problematyka konieczności sporządzenia aktualizacji Programu po raz pierwszy pojawiła 
się na posiedzeniu Zarządu Województwa 23 czerwca 2009 r., a następnie na pięciu 
posiedzeniach od 8 marca 2012 r. do 24 września 2013 r. Zarząd Województwa podnosił, 
że z powodów finansowych oraz uwarunkowań prawnych (problemy z wykupem gruntu pod 
budowę zbiorników) nie można planować budowy 69 obiektów do 2013 r., lecz trzy zbiorniki 
przy ówcześnie dostępnych środkach finansowych. Dyrektor MZMiUW zaproponował 
opracowanie dokumentu, który stanowiłby plan budowy zbiorników małej retencji do 2020 r. 
Ponadto wskazywano, że PMR jest zdezaktualizowany i konieczne jest dokonanie korekty, 
a także rekomendowano do realizacji 53 inwestycje wodne. Wskazano również, że Program 
powinien być poszerzony nie tylko o retencję zbiornikową, ale również o retencję korytową 
i glebową. Zarząd Województwa wskazał również konieczność budowy czterech polderów 
zalewowych, tj. Podolsze, Jankowice, Rozkochów i Jankowice 2. W budżecie Województwa 
Małopolskiego zabezpieczono środki na przygotowanie kolejnych opracowań w zakresie 
retencji glebowej i korytowej.  

Zarząd Województwa 24 września 2013 r. podjął decyzję o nieaktualizowaniu PMR do chwili 
wdrożenia kluczowych baz danych i planów wymaganych Ramową Dyrektywą Wodną6 
i Dyrektywą Powodziową7. 
Wicemarszałek wyjaśnił, że wskutek trudności z wdrożeniem przepisów unijnych w roku 
bieżącym przyjęto tzw. masterplany8, stanowiące uzupełnienia planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy. 
Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły został uchylony uchwałą Rady 
Ministrów nr 169/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia Programu ochrony 
przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. 

 (dowód: akta kontroli str. 31-32, 108, 154-189, 584-585) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na postępującą dezaktualizację założeń i danych 
przyjętych w 2004 r. do Programu małej retencji wodnej, na co także zwrócił uwagę Zarząd 
Województwa. Podkreślona w Programie istota oddziaływania na środowisko ma znaczenie 
ponadlokalne tylko wtedy, gdy podjęte działania obejmą wszelkie możliwe formy 
podwyższania retencji, a liczba tworzonych zbiorników retencyjnych i polderów będzie 
adekwatna do występujących na obszarze Małopolski obfitych opadów atmosferycznych. 
Natomiast koncentrowanie się na budowie pojedynczych zbiorników retencyjnych daje 
minimalny efekt lokalny zarówno w zakresie podwyższenia wód, jak i w zakresie 
spowolnienia spływu wód po intensywnych opadach. Zatem, stosownie do zasady 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz obowiązku optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów9 istnieje konieczność 
zweryfikowania dotychczasowych założeń przyjętych w programie małej retencji wodnej.  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako nierzetelne działania ZWM związane z przyjęciem 
Programu, ze względu na zbyt ogóle założenia i braki uniemożliwiające rozliczalność jego 
realizacji, nieuwzględnienie istotnych uwag zgłaszanych przez RZGW oraz nieujęcie 
przedsięwzięć podejmowanych w tym obszarze przez Lasy Państwowe. 
 

                                                           
6 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowe działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.L 327 z 22.12.2000. s.1 ze zm.). 
7 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 
ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U.L 288 z 23.11.2007. s.27). 
8 Masterplany zostały przyjęte 26 sierpnia br. przez Radę Ministrów Uchwałą nr 172/2014 w sprawie przyjęcia 
przejściowego dokumentu strategicznego – Masterplanu dla dorzecza Wisły oraz Uchwałą nr 173/2014 
w sprawie przyjęcia przejściowego dokumentu strategicznego – Masterplanu dla obszaru dorzecza Odry. 
9 Patrz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 
ze zm.). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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2. Działania podejmowane w celu wykonywania zadań 
technicznych małej retencji wód oraz ich efekty  

2.1. Nadzór nad realizacją zadań technicznych małej retencji wód ujętych 
w PMR 

Wicemarszałek wyjaśnił, że prowadzenie nadzoru nad małą retencją techniczną jest 
nierealne ze względu na szeroki zakres retencji. Prowadzenie takiego nadzoru przez Zarząd 
Województwa wymagałoby wiedzy o wszystkich działaniach w zakresie wykonywania 
i zagospodarowania przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa oraz inne instytucje: 
parkingów, placów, posesji, dachów a także zbierania wody deszczowej poprzez pojemniki, 
sadzawki, oczka wodne itp. Zarząd Województwa wielokrotnie omawiał zagadnienia 
dotyczące realizacji Programu i budowy zbiorników.  

 (dowód: akta kontroli str. 108-109, 202-203, 585) 

2.2. Działania podejmowane w celu realizacji zadań technicznych małej 
retencji wód ujętych 

Program zakładał wykonanie 65 zbiorników i 4 polderów, których całkowita wartość 
przekraczała 1 mld zł (według cen z 2003 r.). Województwo Małopolskie zaplanowało 
realizację Programu etapowo, rozpoczynając od 3 zbiorników znajdujących się w pierwszej 
grupie zbiorników wielozadaniowych, tj. Skrzyszów, Grodna i Joniny. Do końca października 
2014 r. budowa zbiornika Skrzyszów została zakończona i trwał odbiór końcowy. Natomiast 
zadanie polegające na budowie zbiornika Grodna zostało wstrzymane ze względu na 
odmowę ustalenia warunków prowadzenia robót. W przypadku zbiornika Joniny rozpoczęto 
powtórną procedurę związaną z wydaniem decyzji środowiskowej.  

Zgodnie z zapisami zawartymi w PMR, oddziaływanie pojedynczego małego zbiornika na 
przepływy i zasoby wodne jest stosunkowo niewielkie, ale przy dużej liczbie zbiorników 
oddziaływanie to może być znaczące. 

Jak wyjaśnił Wicemarszałek, Program ochrony środowiska jest skierowany zarówno do 
wszystkich podmiotów, jak i mieszkańców województwa małopolskiego. Wskazuje on 
podmioty realizujące poszczególne zadania wyznaczone w dokumencie, które wykonują 
w ramach posiadanych kompetencji (m.in. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i suszy), 
Wojewoda, samorządy terytorialne i podległe im jednostki, RZGW, GDDKiA, podmioty 
gospodarcze i Lasy Państwowe. 

(dowód: akta kontroli str. 30, 37-43,110-111) 

W związku z tym, że nakłady niezbędne dla realizacji zadań wyszczególnionych w PMR 
oszacowano na 1 030 mln. zł., Urząd nie kierował wystąpień o przydział środków 
finansowych na realizację całego zakresu Programu, gdyż – zgodnie z wyjaśnieniami 
zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów – byłoby to niemożliwe do 
sfinansowania ze źródeł przeznaczonych na gospodarkę wodną.  

 (dowód: akta kontroli str. 98-100, 216-217, 221) 

W okresie objętym kontrolą zadania wykazane w PMR realizowane były w ramach 
Indykatywnego planu inwestycyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
(MRPO). W szczególności w latach 2011-2014 (I półrocze) przygotowywano do rozpoczęcia 
budowy zbiornika Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice. Poniesione nakłady 
finansowe ze środków własnych wyniosły 314 tys. zł. Przygotowywano budowę zbiornika 
retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w Krakowie. Budowano zbiornik w gminie 
Skrzyszów na potoku Korzeń. W okresie objętym kontrolą poniesiono nakłady finansowe 
w wysokości 14 354 tys. zł.  
Ponadto w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły 
realizowano zadanie pn.: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie Uszwicy: Budowa suchego 
zbiornika Lipnica Murowana; Budowa suchego zbiornika Okocim; budowa suchego 
zbiornika Gosprzydowa”. Zadanie to w 2014 r. było w fazie opracowania dokumentacji 
projektowej, a poniesione nakłady wyniosły 700 tys. zł. W latach 2012-2013 
przygotowywano projekt Budowy zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa 
w Krakowie i na ten cel poniesione nakłady wyniosły 344 tys. zł. Źródłem finansowania tych 
zadań była dotacja celowa budżetu państwa. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 (dowód: akta kontroli str. 98-100) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów wyjaśniła, że budowa zbiornika 
Grodna nie mogła zostać sfinansowana w ramach MRPO oraz ze środków budżetowych ze 
względu na odmowę przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie ustalenia 
warunków prowadzenia robót. Także budowa zbiornika Joniny nie mogła zostać 
sfinansowana z tych środków, gdyż nie uzyskano pozytywnej decyzji środowiskowej. 
W latach 2011-2014 (I półrocze) na zadania techniczne, ujęte w PMR, poniesiono wydatki 
w łącznej wysokości 15,7 mln zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 95-96, 98) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 
Do końca października 2014 r. nie osiągnięto celów i nie zrealizowano założeń przyjętych 
w Programie, polegających na zmniejszeniu powierzchni zagrożonej powodziami i skutkami 
dużego odpływu wód, zwiększeniu retencjonowania wody dla zaspokojenia występujących 
zapotrzebowań oraz wzmocnieniu ochrony przed powodzią, bowiem doprowadzono do 
podjęcia budowy jedynie dwóch zbiorników oraz rozpoczęcia prac przygotowawczych 
w odniesieniu do pięciu kolejnych zbiorników, spośród 69 planowanych do realizacji. 
Zaznaczyć należy, że budowa pierwszego ze zbiorników rozpoczęła się dopiero 
w październiku 2011 r., tj. siedem lat po uchwaleniu Programu. 
Do zadań samorządu województwa na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa10 należy gospodarka wodna, w tym ochrona 
przeciwpowodziowa. 

 (dowód: akta kontroli str. 192-199) 

Wicemarszałek Województwa wyjaśnił, że powodami uniemożliwiającymi pełną realizację 
zadań przeciwpowodziowych były: niewystarczające finansowanie z budżetu państwa 
zadań realizowanych przez samorząd województwa, dotychczasowy brak planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy oraz wielokrotne 
zmiany przepisów w zakresie gospodarki wodnej. 
Odnosząc się do powyższych wyjaśnień NIK zwraca uwagę, że w kontrolowanym okresie 
ZWM nie podjął żadnych działań dla skutecznego zaktualizowania przedmiotowego zakresu 
Programu. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania Zarządu Województwa Małopolskiego były 
niewystarczające i nieskuteczne, bowiem nie zapewniły osiągnięcia celów i realizacji 
założeń PMR przyjętych przez Sejmik Województwa Małopolskiego. 

 

3. Inne działania związane z małą retencją wód oraz ich efekty 

3.1. Nadzór nad realizacją zadań nietechnicznych małej retencji wód  

W Programie nie uszczegółowiono przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia 
retencyjności gleb w drodze odpowiedniej uprawy i zagospodarowania gruntów, 
odtwarzania tzw. oczek wodnych i mokradeł, tworzenia roślinnych pasów ochronnych 
i tworzenia budowli spowalniających odpływ wody, określanych mianem retencji 
nietechnicznej. 
Wicemarszałek wyjaśnił, że prowadzenie nadzoru przez Województwo nad tego typu 
retencją jest nierealne ze względu na szeroki zakres pojęcia retencji nietechnicznej, 
obejmującej głównie prowadzenie zabiegów agrotechnicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 30-32, 109) 

3.2. Działania podejmowane w celu realizacji zadań nietechnicznych małej 
retencji wód ujętych  

Do 2014 r., jak wyjaśniła zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, 
województwo małopolskie, ani żadna jego jednostka organizacyjna nie prowadziła działań 

                                                           
10 Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm. 
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nietechnicznych małej retencji polegających na: zalesieniach i zadrzewieniach, tworzeniu 
pasów ochronnych, oczek wodnych, stawów, mokradeł itp. Wicemarszałek wyjaśnił, że 
w 2014 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, będący 
wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, rozpoczął pilotażowy program 
rewitalizacji stawów i małych oczek wodnych położonych na terenach parków 
krajobrazowych. Finansowanie zostało zapewnione przez WFOŚiGW w ramach zadania 
pn. „Rewitalizacja stawów i oczek wodnych na terenach parków krajobrazowych - etap I”. 
Projekt ten ma na celu odnowienie obiektów hydrograficznych, a jego efektem ma być 
przywrócenie zanikłych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz poprawa 
bioróżnorodności środowiska. Odtworzenie niewielkich oczek wodnych i stawów, aktualnie 
zarośniętych i wyschniętych, będzie również elementem małej retencji wodnej. W bieżącym 
roku wytypowano do rewitalizacji dwa stawy dworskie w miejscowości Tarnawa (gmina 
Trzyciąż). 

 (dowód: akta kontroli str. 95-96, 109-110) 

3.3. Działania informacyjne i popularyzatorskie 

Działania informacyjne i popularyzatorskie podejmowane były przez Małopolski Ośrodek 
Doskonalenia Rolnictwa w Karniowicach (MODR), będący jednostką organizacyjną Urzędu. 
W okresie objętym kontrolą zrealizowano 13 zadań, spośród których szczegółową analizą 
objęto 6 działań. Zadania zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu 
państwa. Popularyzowano wiedzę na temat gospodarowania wodą i ochrony zasobów 
wodnych, organizowano lub współorganizowano konkursy, wydano broszurę pt. „Ochrona 
zasobów wodnych”. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla rolników oraz prowadzono 
doradztwo indywidualne dla rolników.  
Zastępca Dyrektora MODR wyjaśnił, że niemożliwe jest określenie wysokości środków 
przeznaczonych na realizację tego typu zadań, bowiem MODR nie prowadzi tak 
szczegółowej ewidencji kosztów. Efektami działalności doradczo-informacyjnej MODR, 
zgodnie z wyjaśnieniami, był wzrost poziomu wiedzy i umiejętności rolników w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 89-93, 111-112) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na znaczenie popularyzacji wpływu małej retencji 
wód wśród podmiotów posiadających prawa właścicielskie do gruntów, szczególnie gruntów 
rolnych i leśnych. Powszechne zaangażowanie właścicieli takich gruntów w działania na 
rzecz zwiększenia małej retencji, m.in. poprzez utrzymywanie małych zbiorników wodnych, 
zalesianie nieużytków, czy utrzymywanie właściwych zabiegów agrotechnicznych mogłoby 
prowadzić do realnej poprawy poziomu wód gruntowych, a także do spowolnienia spływu 
wód opadowych.  

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli11, wnosi o  

1) Zintensyfikowanie działań na rzecz realizacji założeń Programu, tj. zwiększenia 
retencjonowania wody dla zaspokojenia występujących zapotrzebowań oraz 
zmniejszenia powierzchni zagrożonej powodziami i skutkami dużego odpływu wód. 

2) Zainicjowanie aktualizacji Programu małej retencji województwa małopolskiego 
z uwzględnieniem zmian stanu prawnego i geofizycznego, możliwości ekonomicznych, 
organizacyjnych i technicznych. 

 

                                                           
11 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

 

 

Kraków, ……….. grudnia 2014 r. 

 

 

 
Kontroler:  

Barbara Madejska 
specjalista kontroli państwowej 
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Kontroler:  

Rafał Rossowski 
starszy inspektor kontroli państwowej  
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