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Warszawa, 21 lutego 2022 r.

Znak sprawy: 2365701
Sprawę prowadzi: Ruslana Daszko-Szpryngwald
Telefon: 22 623 21 99
E-mail: Ruslana.Daszko-Szpryngwald@minrol.gov.pl

wg rozdzielnika

Dotyczy: przeglądu i projektu aktualizacji programu azotanowego

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji z dn. 17 lutego 2022 r. (znak sprawy: 

DHR.n.811.1.2022) dotyczącej wytypowania ekspertów do zespołu monitorującego 

przegląd „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu” tzw. programu azotanowego (Programu działań), MRiRW przekazuje do 

zaopiniowania, otrzymany z Ministerstwa Infrastruktury, pierwszy produkt zadania – 

„Metodykę przeglądu i aktualizacji Programu działań” (załącznik 1). 

MRiRW zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie, również drogą mailową na adres: 

Ruslana.Daszko-Szpryngwald@minrol.gov.pl, w terminie do 25 lutego 2022 r., 

uwag/komentarzy do ww. dokumentu, zgodnie z załączonym wzorem tabeli uwag 

(załącznik 2). Brak odpowiedzi w ww. terminie MRiRW potraktuje jako akceptację 

załączonej do pisma „Metodyki przeglądu i aktualizacji Programu działań”.
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Jednocześnie MRiRW zwraca się z prośba do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej – PIB o udostępnienie pełnej wersji ekspertyzy opracowanej w latach 2016-

2017 przez IERiGŻ-PIB w celu oceny skutków ekonomicznych oraz potrzeb dostosowania 

się do wymagań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1339) oraz w dziale III rozdziale 4 ustawy z dnia 17 

lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Z poważaniem

Nina Dobrzyńska
dyrektor
Departamentu Hodowli i Ochrony 
Roślin
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. 456_zał.1_20220209_PI.1. Metodyka przeglądu i aktualizacji Programu działań_v 

1.3

2. 456_zał.2_Tabela uwag

Rozdzielnik:

1. Pan prof. dr hab. Wiesław Oleszek - Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa – PIB

2. Pan dr Wacław Roman Strobel - Dyrektor Instytutu Techniczno-Przyrodniczego – 

PIB

3. Pani prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa - PIB

4. Pan dr Krzysztof Duda - Dyrektor Instytutu Zootechniki – PIB

5. Pan prof. dr. hab. Marian Podstawka – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej – PIB

6. Pan Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
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7. Pan mgr inż. Adam Kagan – IERiGŻ-PIB, zgłoszony do prac w zespole 

powoływanym w Ministerstwie Infrastruktury w celu monitorowania przeglądu 

programu azotanowego

email: adam.kagan@ierigz.waw.pl

8. Pan prof. dr hab. Stefan Pietrzak: – ITP-PIB, zgłoszony do prac w zespole 

powoływanym w Ministerstwie Infrastruktury w celu monitorowania przeglądu 

programu azotanowego

email: s.pietrzak@itp.edu.pl 

9. Pan Robert Nowak – Członek Zarządu KRIR, zgłoszony do prac w zespole 

powoływanym w Ministerstwie Infrastruktury w celu monitorowania przeglądu 

programu azotanowego

email: sekretariat@krir.pl

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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