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I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  
00-400 Warszawa (dalej także: MGMiŻŚ) 

 

Marek Gróbarczyk, Minister, 16.11.2015 r. – do dnia zakończenia kontroli 

(akta kontroli str. 6) 

 

1. Planowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych w Polsce 

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych 
dotyczących modernizacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych 

3. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadań 
inwestycyjnych dotyczących modernizacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych 

 

2016 – 2019 (do czasu zakończenia kontroli) 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury 

 

 

1. Paweł Zambrzycki, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KIN/27/2019 
z 6.05.2019 r.  

2. Anna Woźniakiewicz, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KIN/28/2019 z 6.05.2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Ministra GMiŻŚ w zakresie 
rozpoznania potrzeb dotyczących rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Minister 
prowadził prace analityczno-programowe zmierzające do opracowania programów 
rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce.  

Jednak w pracach nad tymi programami wystąpiły nieprawidłowości dotyczące 
podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania 
poszczególnych programów. Minister nie podał do publicznej wiadomości informacji 
o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. „Program Rozwoju Drogi Wodnej 
Rzeki Wisły”, a informację o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. „Program 
Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej” podał do publicznej wiadomości dopiero po 
ponad dwóch latach od rozpoczęcia prac nad tym dokumentem.  

Przewlekłość działań nad opracowaniem programów rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych doprowadziła do sytuacji, w której ponad trzy lata po uchwaleniu przez 
Radę Ministrów „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce 
na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” (dalej: Założenia), nie zakończono 
tworzenia tych programów. W przypadku najbardziej zaawansowanego programu 
dotyczącego Odrzańskiej Drogi Wodnej, Ministerstwo planuje jego zakończenie 
dopiero w I kwartale 2021 r. 

NIK pozytywnie ocenia podjęcie przez Ministra GMiŻŚ działań zmierzających do 
stworzenia systemu finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji  
i utrzymania śródlądowych dróg wodnych. Jednak pomimo upływu trzech lat od 
zainicjowania prac nad utworzeniem Funduszu Rozwoju Śródlądowych Dróg 
Wodnych3, który miał stanowić główne źródło finansowania zadań inwestycyjnych na 
śródlądowych drogach wodnych, nie przyniosły one zamierzonych rezultatów.  
W wyniku innych działań Ministra na rzecz pozyskania środków finansowych 
zagwarantowano (do końca 2019 r.) na ten cel kwotę 1 645,6 mln zł, tj. zaledwie 
18,6% nakładów planowanych w Założeniach do poniesienia do 2020 r. 

Również pozytywnie NIK ocenia sprawowanie nadzoru nad jednostkami 
odpowiedzialnymi za realizację zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji  
i utrzymania śródlądowych dróg wodnych. Ocenę taką uzasadnia jednoznaczne  
i szczegółowe przypisanie zadań nadzorczych komórkom organizacyjnym MGMiŻŚ, 
rzetelne określenie formy i częstotliwości sprawozdań składanych przez jednostki 
podległe oraz zapewnienie Ministrowi pozyskania rzetelnej wiedzy o wdrażanych 
inwestycjach. 

Minister podejmował działania w celu zapewnienia, by będące przedmiotem 
prowadzonych inwestycji elementy infrastruktury, krzyżującej się ze śródlądowymi 
drogami wodnymi o znaczeniu międzynarodowym, spełniały wymogi wynikające  
z Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych  
o znaczeniu międzynarodowym (AGN)4, co NIK ocenia pozytywnie. Niemniej, po 
wejściu w 2016 r. w życie ww. Porozumienia AGN, Minister zaniechał aktualizacji 
klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych zgodnie z tym Porozumieniem. Aktualizacja 
ta spowodowałaby, że każdy inwestor przy realizacji inwestycji na międzynarodowych 
drogach wodnych miałby obowiązek zapewnienia minimalnych parametrów realizowanej 
inwestycji przewidzianych dla klasy danej drogi wodnej, bez dodatkowych zabiegów 
Ministra.  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dalej: Fundusz. 
4 Dz.U. z 2017 r. poz.1137 - dalej: Porozumienie AGN. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych w Polsce 

1.1. W myśl zapisów kolejnych regulaminów organizacyjnych Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej6 za wykonywanie zadań w zakresie 
żeglugi śródlądowej, w szczególności za funkcjonowanie oraz rozwój śródlądowych 
dróg wodnych (dalej: śdw) w zakresie żeglugi śródlądowej (od 2 sierpnia 2017 r. – 
za opracowanie założeń i kierunków rozwoju sektora transportu wodnego 
śródlądowego) odpowiadał Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej 
(dalej: Departament GWiŻŚ, DGWiŻŚ), uprzednio Departament Żeglugi 
Śródlądowej (dalej: Departament ŻŚ)7. 

(akta kontroli str. 8) 

W okresie objętym kontrolą w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej został opracowany dokument pn. „Założenia do planów rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 
2030”8, jako jedyny obowiązujący dokument planistyczny dotyczący rozwoju dróg 
śródlądowych w Polsce. Dyrektor Departamentu GWiŻŚ wyjaśniła: „dokument ten, 
nie jest strategią rozwoju, ani programem rozwoju w myśl Ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju9. Jednakże określa krótko-  
i długoterminowe kierunki działań, których realizacja pozwoli przywrócić warunki 
nawigacyjne na Odrze i Wiśle oraz doprowadzić ww. rzeki do międzynarodowej 
klasy żeglowności”. 

(akta kontroli str. 10-12) 

W Założeniach zawarto, że głównym celem rozwoju śródlądowych dróg wodnych 
istotnych z punktu widzenia transportowego jest ich budowa lub zmodernizowanie 
do parametrów co najmniej IV klasy żeglowności oraz spełnienie wymogów 
infrastruktury transportu wodnego śródlądowego dla sieci TEN-T. 

W Założeniach wskazano trzy śródlądowe szlaki żeglugowe, przebiegające przez 
terytorium Polski, tj.: E-3010, E-4011 i E-7012, a także określono cztery priorytety 
dotyczące planowanych inwestycji (obejmujące ogółem 11 zadań): 

I. Priorytet I: Odrzańska Droga Wodna (E-30) – osiągnięcie międzynarodowej klasy 
żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych. 

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Zarządzenie Nr 3 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Zarządzenie Nr 23 Ministra Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Zarządzenie Nr 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Zarządzenie Nr 4 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

7 do 31 stycznia 2019 r. – zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 
2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

8 Przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 79 z dnia 14 czerwca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 711) 
9 Dz.U. z 2019 r. poz.1295 
10 E-30 – łączący Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie, obejmując na terenie Polski rzekę Odrę, od Świnoujścia do 

granicy z Czechami. 
11 E-40 – łączący Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i dalej przez Kijów, Nową Kachówkę i Chersoń 

z Morzem Czarnym, obejmując na terenie Polski rzekę Wisłę od Gdańska do Warszawy, rzekę Narew oraz rzekę Bug do 
Brześcia. 

12 E-70 – łączący Holandię z Rosją i Litwą, a na terenie Polski obejmujący Odrę od ujścia kanału Odra-Hawela do ujścia Warty 
w Kostrzynie, drogę wodną Wisła – Odra oraz od Bydgoszczy dolną Wisłę i Szkarpawę lub Wisłę Gdańską. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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II. Priorytet II: Droga wodna rzeki Wisły – uzyskanie znacznej poprawy warunków 
nawigacyjnych. 

III. Priorytet III: Połączenie Odra – Wisła - Zalew Wiślany i Warszawa - Brześć – 
rozbudowa dróg wodnych E-70 i E-40. 

IV. Priorytet IV: Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg 
wodnych. 

Założenia zawierały zakres zadań inwestycyjnych na polskich drogach wodnych 
podzielonych na perspektywę krótko- i długoterminową (bez zdefiniowania 
terminów), a także szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych na Odrzańskiej 
Drodze Wodnej i na drodze wodnej rzeki Wisły.  

(akta kontroli str. 24-36) 

Za opracowanie Założeń odpowiedzialna była pięcioosobowa grupa ekspertów 
(pracownicy administracji żeglugi śródlądowej i administracji wodnej) pod 
kierownictwem ówczesnego Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, 
wyznaczonych do prac w zespole przez ministra właściwego do spraw gospodarki 
wodnej. 

Przy opracowaniu Założeń opierano się na istniejących opracowaniach 
projektowych i studialnych, jak również korzystano z materiałów wewnętrznych 
administracji wodnej. Przy określaniu potrzeb inwestycyjnych oraz wstępnym 
oszacowaniu kosztów ich realizacji opierano się na istniejącej dokumentacji, m.in.:  

 opracowaniu pt. „Koncepcja naprawy i modernizacji Kanału Gliwickiego”, w którym 
określono zakres niezbędnych prac w celu przystosowania Kanału Gliwickiego 
do wymogów III klasy drogi wodnej oraz wskazano zakres prac i koszty jego 
dostosowania do drogi wodnej klasy Vb; 

 opracowaniu pn. „Studium drogi wodnej na odcinku Koźle-Ostrawa przy 
uwzględnieniu etapowej realizacji zbiornika Racibórz oraz obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej doliny Odry od Raciborza do Koźla”. 

Projekt Założeń wraz z projektem uchwały Rady Ministrów podlegał uzgodnieniom 
międzyresortowym. Przyjęty został przez Komitet Rozwoju, Stały Komitet Rady 
Ministrów oraz Radę Ministrów. 

(akta kontroli str. 10-16, 34 i 559-568) 

Przed opracowaniem Założeń nie przeprowadzono inwentaryzacji stanu 
technicznego istniejących dróg wodnych. W złożonych wyjaśnieniach dotyczących 
przyczyn nie przeprowadzenia inwentaryzacji, Zastępca Dyrektora Departamentu 
GWiŻŚ zawarł, że nie istniała potrzeba przeprowadzenia szczegółowej 
inwentaryzacji z uwagi na to że: „(…) Dokument pn. Założenia (…) nie jest strategią 
rozwoju ani programem rozwoju w myśl Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. Określono jedynie krótko- i długoterminowe kierunki 
działań, których realizacja pozwoli przywrócić warunki nawigacyjne na Odrze i Wiśle 
oraz doprowadzić ww. rzeki do międzynarodowej klasy żeglowności. Tego typu 
prace są przedmiotem przygotowywanych programów rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych.” 

Ponadto Zastępca Dyrektora Departamentu GWiŻŚ wyjaśnił, że: „w marcu 2017 r. 
MGMiŻŚ opracowało „Inwentaryzację części składowych śródlądowych dróg 
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym”, w której zawarto informacje o: 
śluzach żeglugowych, infrastrukturze krzyżującej się (m.in. mosty) i miejscach 
limitujących głębokości tranzytowe, a także o infrastrukturze funkcjonalnie 
powiązanej z drogą wodną (np. porty i nabrzeża przeładunkowe). Analizami objęto 
Odrzańską Drogę Wodną wraz z Kanałem Gliwickim, drogę wodną rzeki Wisły oraz 
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pozostałe fragmenty dróg o znaczeniu międzynarodowym, ujęte w Porozumieniu 
AGN jako E-40 i E-70”.  

(akta kontroli str. 10-18, 24-36) 

Zastępca Dyrektora Departamentu GWiŻŚ wyjaśnił, że: „Bardziej szczegółowe 
inwentaryzacje zostaną przygotowane w ramach prac nad programami rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych.  

W zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej niezbędne dane są opracowywane w ramach 
prac nad „Koncepcją badawczo-techniczną modernizacji skanalizowanego odcinka 
Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy żeglowności Va (…). Zgodnie z umową prace 
nad dokumentem zakończono w lipcu 2019 r.” 

Inwentaryzacja stanu dotychczasowej infrastruktury DWW została wykonana  
w ramach etapu I „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania 
międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do 
Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na 
odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”. Według stanu na dzień 14 sierpnia 
2019 r. trwała procedura odbiorowa opracowania pn. Inwentaryzacja stanu obecnej 
infrastruktury DWW. 

(akta kontroli str. 10-22, 24-36, 400-405 i 1424-1428) 

W Założeniach wskazano szacunkowe koszty budowy i modernizacji ustalonych  
w Porozumieniu AGN trzech śródlądowych szlaków żeglugowych, przebiegających 
przez terytorium Polski w zakresie przystosowującym je do parametrów szlaków 
żeglugowych o znaczeniu międzynarodowym, które w zależności od przyjętej 
koncepcji oraz wariantów określono, w przypadku: 

 Odrzańskiej Drogi Wodnej wraz z Kanałem Gliwickim i połączeniem Odra – 
Dunaj – od 16,5 do 22,6 mld zł, 

 Środkowego i dolnego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska – ok. 31,5 mld zł, 

 Kanału Śląskiego – ok. 11,0 mld zł, 

 Drogi wodnej Warszawa-Brześć – od 8,1 do 25,5 mld zł. 
W perspektywie do 2020 r. zakładano wydatkowanie 8,9 mld zł. 

(akta kontroli str. 20) 

1.2. Przebieg prac nad kolejnymi dokumentami planistycznymi dotyczącymi rozwoju 
dróg śródlądowych. 

W myśl obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. przepisów art. 42a ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej13 (dalej: ustawa o żegludze śródlądowej) 
minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej zobligowany został do opracowania 
planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym, kierując się potrzebą zapewnienia warunków do zrównoważonego 
rozwoju systemu transportowego kraju.  

Prace nad przygotowaniem programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych  
w Polsce, tj.: „Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej” (dalej: Program 
Rozwoju Odry, Programu Rozwoju ODW) i „Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki 
Wisły” (dalej: Program Rozwoju Wisły, Programu Rozwoju DWRW), rozpoczęły się 
w czerwcu 2016 r. W MGMiŻŚ przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług 
doradczych podczas przygotowania i realizacji postępowania przetargowego na 
wykonanie wstępnych studiów wykonalności dla planowanych priorytetów 
inwestycyjnych wraz z etapem odbioru opracowanych Studiów”. Postępowanie 
zostało unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta. Podjęto decyzję  
o rezygnacji z dalszego procedowania postępowania przetargowego w ww. 

                                                      
13 Dz.U. z 2017 r. poz. 2128 ze zm. 
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przedmiocie zamówienia. W związku z tym pracownicy ówczesnego Departamentu 
Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ przygotowali „Koncepcję studium wykonalności dla 
modernizacji międzynarodowej drogi wodnej E-30 Odrzańskiej Drogi Wodnej wraz  
z budową polskiego odcinka brakującego połączenia Dunaj-Odra-Łaba (od Koźla do 
granicy państwa)”, która stanowiła punkt wyjścia do dalszych prac nad 
przygotowaniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Projekt ww. 
koncepcji został przygotowany w lutym 2017 r. – materiał został skonsultowany  
z członkami Grypy Roboczej Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na 
Śródlądowych Drogach Wodnych i w kwietniu 2017 r. przygotowano finalną wersję 
opracowania. 

(akta kontroli str. 10-20, 28, 274-278 i 400-405) 

Ówczesny Departament Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ podjął współpracę z podmiotami, 
które wspierają przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę opracowania 
programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce: 

a) w zakresie Programu Rozwoju Odry […]14 Na spotkaniu przedstawicieli MGMiŻŚ 
[…]15 w dniu 19 maja 2017 r. ustalono, że […]16 odpowiada za przygotowanie 
analiz hydrologicznych, hydrotechnicznych oraz w zakresie transportowej 
infrastruktury punktowej, a MGMiŻŚ jest wiodące w opracowaniu analiz 
gospodarczych i społecznych, w tym kwestii transportowych;  

b) w zakresie Programu Rozwoju Wisły […]17 Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. 
Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ zwrócił się […]18 z prośbą o współuczestnictwo  
w procesie planowania inwestycji służących osiągnięciu międzynarodowej klasy 
żeglowności drogi wodnej E-40. W związku z powyższym […]19 opracował opis 
przedmiotu zamówienia, pełną dokumentację przetargową oraz przeprowadził 
procedurę wyboru wykonawcy zlecenia „Studium wykonalności dla modernizacji 
drogi wodnej E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 na 
odcinku od Warszawy do granicy Polska – Białoruś (Brześć) oraz drogi wodnej 
E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (do Elbląga)”. Planowany termin 
opracowania Studium – I kwartał 2020 r.  

Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ, sprawująca nadzór nad realizacją zadań ministra 
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w kwestii podstawy prawnej 
realizowania […]20 zadań dotyczących przygotowania dokumentów stanowiących 
podstawę opracowania programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych, wyjaśniła: 
„Zadania dotyczące przygotowania dokumentów stanowiących podstawę 
opracowania programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce wpisują się 
w przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego portem,  
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  

                                                      
14 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 

i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym.     

15 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 

16 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 

17 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 

18 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 

19 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 

20 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 
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o portach i przystaniach morskich21, tj. prognozowanie, promowanie i planowanie 
rozwoju portu. (…). Przedmiot działalności […]22 podmiotów utworzonych na 
podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich, obejmuje między innymi 
prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portów. W ramach realizacji 
ustawowych celów, jednym z podstawowych zadań, jest poprawa dostępu do 
portów, między innymi od strony lądu i wody. Za takie zadanie uznać należy 
przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę opracowania Programu 
Rozwoju ODW i DWRW”. 

Najwyższa Izba Kontroli, zwraca uwagę, że w ustawie o portach i przystaniach 
morskich, wśród celów i zadań do realizacji przez zarządy morskich portów nie ujęto 
poprawy dostępu do portów, między innymi od strony lądu i wody, o których mowa  
w powyższych wyjaśnieniach udzielonych przez Podsekretarza Stanu w MGMiŻŚ. 

W ramach opracowania programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych do 
obowiązków MGMiŻŚ należy: opracowanie harmonogramu prac, przygotowanie 
projektów programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych, uzgodnienie z Generalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Sanitarnym zakresu oraz 
stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko dla programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych, opracowanie 
prognozy oddziaływania na środowisko dla programów rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych, przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektów programów 
rozwoju śródlądowych dróg wodnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz przygotowanie ostatecznej wersji programów rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 (akta kontroli str. 10-20, 28-67 i 266-269) 

Pomimo obowiązku określonego w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko23, (dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku), podania do 
publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki informacji o przystąpieniu do opracowania 
dokumentu, Minister GMiŻŚ informację tę podał dopiero w dn. 8.11.2018 r., tj. po 
ponad dwóch latach od rozpoczęcia prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej 
Drogi Wodnej. 
Do czasu zakończenia kontroli NIK, tj. w ciągu 3 lat od chwili rozpoczęcia prac nad 
dokumentem pn. Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły, Minister GMiŻŚ nie 
podał do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania 
dokumentu pn. Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły. 

(akta kontroli str. 266-273) 
Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ, sprawująca nadzór nad realizacją zadań ministra 
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, wyjaśniając przyczyny nie podania do 
publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac nad programami rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych stwierdziła: „W 2016 r. rozpoczęła się faza 
koncepcyjno-analityczna przygotowania programów rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do 
opracowania Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej w listopadzie 2018 r. 
wynikało z powszechnie przyjętej praktyki procesu programowania, zarówno 
dokumentów strategicznych, jak i wdrożeniowych oraz programów wieloletnich, 
stosowanej na wszystkich poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. Podejście 

                                                      
21 Dz. U. z 2017 r. poz. 1933. 
22 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 

i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 

23 Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. 
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takie nie tylko nie ogranicza udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, lecz  
w związku z trwającą często wiele miesięcy fazą koncepcyjno-analityczną faktycznie 
go wzmacnia. Ponadto nie wszystkie z wyników analiz znajdują następnie swoje 
odzwierciedlenie w zapisach dokumentów programowych. (…)” 

(akta kontroli str. 467-471) 
W związku z art. 42a24 ust. 3 pkt 1 ustawy o żegludze śródlądowej minister właściwy 
do spraw żeglugi śródlądowej zobowiązany był do podania do publicznej 
wiadomości harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem 
programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych (tj. „Programu Rozwoju 
Odrzańskiej Drogi Wodnej”). Minister GMiŻŚ ogłosił ten harmonogram dopiero  
w dn. 8.11.2018 r., tj. po ponad dwóch latach od rozpoczęcia prac nad ww. Programem  
i 11 miesiącach od wprowadzenia przepisu art. 42a ustawy o żegludze śródlądowej.  

W przypadku opracowywanego Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły, 
pomimo iż od rozpoczęcia prac nad tym Programem upłynęły 3 lata oraz rok i osiem 
miesięcy od wprowadzenia przepisu art. 42a ustawy o żegludze śródlądowej, 
minister GMiŻŚ do czasu zakończenia kontroli nie podał do publicznej wiadomości 
harmonogramu i programu prac związanego ze sporządzeniem ww. Programu. 

Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ, sprawująca nadzór nad realizacją zadań ministra 
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, wyjaśniła: „Podanie do publicznej 
wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. Program 
Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły nastąpi wraz z przejściem do fazy projekcyjnej 
(programowej), stanowiącej faktyczne rozpoczęcie prac nad zapisami dokumentu,  
tj. po dokonaniu odbioru oraz analizie Etapu I i II „Studium wykonalności dla 
kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla 
rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy 
Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego 
(Elbląg). (…) Na obecnym etapie zaawansowania prac nad Studium, nie powstały 
analizy, które stanowiłyby podstawę do opracowania realnego harmonogramu prac 
nad programem, który mógłby zostać poddany konsultacjom publicznym oraz byłby 
przesłanką do informowania społeczeństwa o rozpoczęciu prac nad projektem 
dokumentu. Prace nad harmonogramem rozpoczną się niezwłocznie po otrzymaniu 
Studium”. 

(akta kontroli str. 266-273, 467-471, 1303-1307) 

W terminach przewidzianych w harmonogramie dla Programu Rozwoju Odrzańskiej 
Drogi Wodnej, do czasu zakończenia kontroli NIK zrealizowano opracowanie analizy 
transportowej: IV kwartał 2018 r – w grudniu 2018 r. 

MGMiŻŚ odebrało ekspertyzę pn. „Analiza sektora transportu wodnego 
śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej 
oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”. W ramach ekspertyzy sporządzono cztery raporty25. 

Dyrektor Departamentu GWiŻŚ w sprawie zrealizowanych prac w zakresie analiz 
transportowych wyjaśniła m.in., że: „Przedmiotowa analiza została wykonana  
w oparciu o odpowiedni model transportowy (model ruchu) dedykowany dla 
transportu wodnego śródlądowego. (…). Opracowany model traktowany jest, jako 
materiał wyjściowy i w zależności od powstałych, w toku prac nad ww. programami 
potrzeb może i powinien podlegać aktualizacji”. 

Dyrektor Departamentu GWiŻŚ ponadto wyjaśniła, że: „Obecnie prace nad 
Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej – w części ekonomicznej – są na 
etapie przygotowywania analizy kosztów i korzyści modernizacji Odrzańskiej Drogi 
                                                      
24 Art. 42a dodany przez art. 492 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) zmieniającej niniejszą ustawę 

z dniem 1 stycznia 2018 r. 
25 „Raport metodyczny”; „Diagnoza aktualnego stanu sektora transportu wodnego śródlądowego”, „Analiza potencjalnego 

stanu sektora transportu wodnego śródlądowego” oraz „Pełny raport końcowy”. 
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Wodnej. W celu przeprowadzenia pełnej i rzeczywistej analizy kosztów i korzyści 
konieczne jest między innymi oszacowanie, na podstawie modelu ruchu, 
transportowych korzyści w ujęciu korytarzowym w określonych wariantach 
inwestycyjnych. Mając na uwadze, że model ruchu aktualizowany jest przy użyciu 
specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do modelowania makroskopowego  
i mezoskopowego niebędącego w posiadaniu MGMiŻŚ zaszła konieczność zlecenia 
dodatkowego dostosowania istniejącego modelu ruchu do opracowywanej analizy 
kosztów i korzyści oraz przedstawienia w ujęciu korytarzowym, dla Odrzańskiej 
Drogi Wodnej wszystkich transportowych korzyści związanych ze zmianami w popycie 
na transport wodny śródlądowy w określonych wariantach inwestycyjnych. W związku 
z powyższym zlecono wykonanie opracowania pn. „Aktualizacja modelu ruchu dla 
Odrzańskiej Drogi Wodnej”, którego przedmiotem jest aktualizacja i kalibracja 
modelu ruchu (modelu transportowego) dla Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz 
opracowanie raportu prezentującego uzyskane w wyniku modelowania efekty. 
Przewidziany termin wykonania opracowania - ustalono na 31.12.2019 r. 

(akta kontroli str. 559-566) 

Do wykonania (według przyjętych terminów realizacji w harmonogramie) pozostały 
następujące prace: 

a) uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko – planowany termin rozpoczęcia uzgodnień: 
II kwartał 2019 r. Prace te nie zostały wykonane w planowanym terminie. 

W wyjaśnieniach w zakresie niezrealizowania ww. prac w zaplanowanym 
terminie Zastępca Dyrektora Departamentu GWiŻŚ zawarł m.in., że: „Podjęto 
decyzję, że termin uzgodnień zostanie przesunięty i będzie uzależniony od stanu 
prac nad rozwiązaniami technicznymi. Dokładniejsza analiza środowiskowa na 
etapie rozwiązań technicznych może ograniczyć wpływ Programu na środowisko 
i mieć istotny wpływ na strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla 
Programu. (…) Na podstawie aktualnego stanu prac, termin rozpoczęcia 
uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na 
środowisko dla Programu Odrzańskiej Drogi Wodnej został przesunięty na IV 
kwartał 2019 r. Termin został zmodyfikowany celem uzyskania od GDOŚ 
bardziej szczegółowego zakresu informacji wymaganych do prognozy 
oddziaływania na środowisko. Będzie to możliwe po uzyskaniu wyników prac nad 
rozwiązaniami technicznymi, które mogą ograniczyć wpływ na środowisko lub  
w poszczególnych lokalizacjach poprawić jego stan dla występujących tam 
gatunków. Aktualnie,[…]26 przygotowuje dokumentację, w celu uruchomienia 
procedury przetargowej na wybór wykonawców wstępnej koncepcji 
przestrzenno-technicznej. Po wyborze wykonawców i uzyskaniu wstępnych 
wyników prac w IV kwartale 2019 r. planowane jest przystąpienie do uzgodnień 
zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko”; 

b) opracowanie analiz ekonomicznych – przewidywany termin realizacji to I kwartał 
2020 r. Dotychczas zostały zlecone prace polegające na sporządzeniu analizy 
kosztów i korzyści dla modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, która będzie 
zawierała informacje o szczegółowych nakładach inwestycyjnych i potencjalnych 
przychodach związanych z ich realizacją – planowany termin zakończenia prac 
to październik 2019 r.; 

c) opracowanie analiz technicznych – planowany termin realizacji to I kwartał 2020 r. 
Dotychczas wykonano następujące prace: Państwowe Gospodarstwo Wodne 

                                                      
26 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 

i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 
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Wody Polskie określiło rzędne dolnej krawędzi konstrukcji mostów krzyżujących 
się z Odrzańską Drogą Wodną, […]27 zrealizował prace w zakresie m.in.: 
opracowania przekrojów poprzecznych Odry granicznej; weryfikacji prześwitów 
obiektów mostowych pod kątem zachowania minimalnego prześwitu ponad 
WWŻ28; analiza infrastruktury funkcjonalnie powiązanej z Odrzańską Drogą 
Wodną; opracowanie wstępnych wariantów modernizacji odcinka D i E (Odra 
graniczna); opracowania wstępnej koncepcji budowy Kanału Śląskiego; 
opracowania koncepcji technicznej dla modernizacji stopni wodnych na odcinku 
B; sporządzenia Wstępnych Koncepcji Przestrzenno – Technicznych dla: Odry 
swobodnie płynącej i dla Kanału Śląskiego. 

Do realizacji przewidziane są zadania z zakresu: 

 budowy/rozbudowy modeli hydrodynamicznych dla odcinków D i E (Odra 
graniczna), 

 najwyższej wody żeglownej (WWŻ) na Odrze oraz określenia prześwitów pod 
mostami, 

 obliczeń symulacyjnych na potrzeby Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-
Technicznej (dalej: WKPT), rozmów transgranicznych oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, 

 wyznaczenia wariantu „optymalnego” dla odcinka B (Odra skanalizowana) na 
podstawie badań terenowych, analiz istniejących dokumentacji i symulacji 
modelowych, 

 koncepcji technicznych dla modernizacji stopni wodnych na odcinku B, 

 oszacowania kosztów modernizacji odcinka B do wymogów drogi wodnej 
klasy Va (wstępnie i po realizacji Projektu badawczego), 

 opracowania WKPT dla Odry swobodnie płynącej, 

 opracowania wstępnej koncepcji budowy nowych lub adaptacji istniejących 
zbiorników wodnych na potrzeby alimentacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, 

 opracowania WKPT dla polskiego odcinka połączenia Dunaj-Odra-Łaba 
(DOL), 

 opracowania WKPT dla Kanału Śląskiego. 
Zastępca Dyrektora Departamentu GWiŻŚ w sprawie przewidywanych terminów 
opracowania ww. analiz ekonomicznych i technicznych wyjaśnił, że: „Według 
informacji […]29 wszystkie analizy techniczne zostaną zakończone w I kwartale 
2020 r. Na obecnym etapie prac nie wykluczamy, że prace w tym zakresie mogą 
spowodować potrzebę aktualizacji danych zawartych w analizie kosztów  
i korzyści, tj. kosztów modernizacji Odry do wymogów drogi wodnej klasy Va 
oraz budowy dróg wodnych funkcjonalnie powiązanych”; 

d) opracowanie prognozy oddziaływania na Środowisko dla Programu Rozwoju 
Odrzańskiej drogi Wodnej – planowany termin realizacji – II kwartał 2020 r.  

Do dnia 9 sierpnia 2019 r. nie zawarto jeszcze umowy na opracowanie ww. 
dokumentu; 

e) przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu Programu wraz  
z prognozą oddziaływania na środowiska - planowany termin IV kwartał 2020 r.; 

f) przygotowanie ostatecznej wersji Programu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko - planowany termin realizacji: I kwartał 2021 r. 

                                                      
27 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 

i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 

28 Wysoka Woda Żeglowna. 
29 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 

i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 
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(akta kontroli str. 400-405, 559-566 i 1337-1346) 

W ramach Programu Rozwoju Wisły zaplanowano następujące prace: 

a) Opracowanie Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania 
międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska 
do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 
na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg) – planowany termin realizacji 
I kwartał 2020 r. 
Do czasu kontroli NIK, zgodnie z umową, Wykonawca przekazał pełną 
dokumentację dotyczącą realizacji I Etapu […]30. Do zrealizowania, według 
pierwotnego harmonogramu realizacji umowy, pozostały następujące prace: 

  przeprowadzenie analizy wielokryterialnej oraz rekomendacja wariantów do 
dalszego Etapu - sierpień 2019 r.,  

  zakończenie II Etapu oraz analiza otoczenia społeczno-gospodarczego - 
wrzesień 2019 r.,  

  analiza popytu na transport wodny śródlądowy, wnioski z analizy technicznej; 
opis analizy środowiskowej, program inwestycyjny oraz harmonogram 
rzeczowo-finansowy, analiza kosztów i korzyści wraz z modelem finansowo – 
ekonomicznym – listopad 2019 r., 

  uzasadnienie biznesowe, przekazanie kompletnego Studium wykonalności - 
grudzień 2019 r., 

  procedury odbiorowe i zakończenie prac studialnych - styczeń 2020. 
Wykonawca przedmiotowego Studium Wykonalności wskazał potrzebę 
przedłużenia terminu wykonania zadania z 18 do 22 miesięcy z uwagi na 
niezależne od Wykonawcy opóźnienie w pozyskiwaniu istniejącej dokumentacji, 
m.in. danych hydrologicznych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 
danych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; opracowania „Analiza 
przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki 
Gdańskiej do kaskady dużej i małej – modelowanie” – przygotowanego […]31 na 
zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

b) Przygotowanie Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko - data zostanie wskazana po konsultacjach 
publicznych harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem 
przedmiotowego Programu. 

(akta kontroli str. 559-568 i 1337-1346) 

1.3. Budowa i obsługa RIS32 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r.33 w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi 
śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej 
(RIS) – dyrektorem urzędu żeglugi śródlądowej właściwym miejscowo do 
zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS) jest Dyrektor Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie. 

W okresie od października 2010 r. do grudnia 2013 r. w Urzędzie Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie realizowano Projekt nr 2010-PL-70206-P pn. Pilotażowe 

                                                      
30 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 

i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 

31 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 

32 Zharmonizowane usługi informacyjne wspierające zarządzanie ruchem i transportem w żegludze śródlądowej. 
33 Dz. U. z 2012 r. poz. 58. 
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wdrożenie RIS Dolnej Odry (dalej: „projekt wdrożenia RIS”). W ramach tego projektu 
zrealizowano 3 zadania: 

 Zadanie nr 1 - opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-
użytkowego pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry. 

 Zadanie nr 2 - Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry - w tym budowa Centrum 
RIS. 

 Zadanie nr 3 - Weryfikacja realizacji pilotażu RIS Dolnej Odry. 
W ramach zadania nr 1 opracowano: w 2011 r. Studium wykonalności, a w 2012 r. 
Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

Zadanie nr 2 podzielone zostało na trzy etapy: 

 Budowa łodzi inspekcyjno-pomiarowej - zrealizowano w 2012 r. 
 Dostawy niezbędnego sprzętu - zrealizowano w 2012 r. 
 Realizacja pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry - zakończono 2013 r. 

Zadanie nr 3 - wykonano zewnętrzny audyt projektu Pilotażowe wdrożenie RIS, 
zakończony w 2014 r. 

(akta kontroli str. 137-144 i 459-465) 

W projekcie wdrożenia RIS określono, że: system RIS ma obejmować część dróg 
wodnych dolnego odcinka rzeki Odry od miejscowości Ognica do Szczecina, 
sklasyfikowanych, jako drogi wodne klasy Vb. Łączna długość tych dróg to 97,3 km. 
RIS powinien obszarowo obejmować następujące odcinki dróg śródlądowych: 

 jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi - 9,5 km, 

 rzekę Odrę od miejscowości Ognica do przekopu Klucz-Ustowo i dalej, jako 
rzekę Regalicę do ujścia do jeziora Dąbie - 44,6 km, 

 rzekę Odrę Zachodnią, od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi 
wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami -33,6 km, 

 przekop Klucz-Ustowo, który łączy rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą 
Zachodnią - 2,7 km, 

 rzekę Parnicę i przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi 
wodami wewnętrznymi - 6,9 km. 

Ponadto w projekcie wdrożenia RIS wskazano, że: „zakłada się, że system powinien 
posiadać w przyszłości możliwość powiększenia zasięgu swojego działania, co 
najmniej o odcinek Odry od Ognicy do Hochensaaten”. 
Dotychczas ustalony obszar RIS obejmuje zakładane odcinki dróg śródlądowych na 
zakładanych długościach, przewidziane w projekcje wdrożenia RIS. 

Powiększenie zasięgu działania systemu RIS, zgodnie z założeniem zawartym  
w „Pilotażowym wdrożeniu RIS Dolnej Odry” planowane jest w ramach realizacji 
projektu pn. „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”, którą Urząd Żeglugi Śródlądowej  
w Szczecinie rozpoczął w 2016 r. W ramach projektu planowane jest rozszerzenie 
systemu o odcinek od miejscowości Ognica do mostu autostradowego w Świecku 
oraz odcinek rzeki Warty od Nadzoru Wodnego w Świerkocinie do ujścia Warty, 
łącznie ok. 117 km dróg wodnych. Planowany termin zakończenia prac to I kwartał 
2021 r. 

(akta kontroli str. 358-399 i 551-554) 

Cele systemu RIS określone zostały w: projekcje wdrożenia RIS (w Studium 
Wykonalności), w Porozumieniu wykonawczym z dnia 28 lutego 2012 r. zawartym 
pomiędzy Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a Urzędem 
Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz w Strategicznym planie działania dla 
projektu „Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry 2010-PL-70206-P”. 

Wskazano, że wdrożenie systemu RIS ma na celu dostosowanie transportu 
rzecznego do współczesnych rozwiązań rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem 
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dostaw, tym samym ułatwiając integrację z intermodalnym systemem 
transportowym. Ma także za zadanie ujednolicenie i optymalizacje wykonywanych 
usług, tworząc w ten sposób skoordynowany system przetwarzania informacji dla 
jednostek rzecznych. 

(akta kontroli str. 137-144 i 459-465) 

W Studium Wykonalności dla projektu wdrożenia RIS przedstawiono analizę 
obecnego stanu realizacji usług informacyjnych na obszarze wdrożenia RIS, a także 
wskazano kierunek rozwoju, przewidujący budowę niezbędnej infrastruktury. Nie 
określono danych na temat obecnej i przyszłej sytuacji w łańcuchu transportowym 
obejmującym obszar funkcjonowania RIS ze względu na brak możliwości uzyskania 
niezbędnych danych. 

Dyrektor Departamentu GWiŻŚ w wyjaśnieniu w sprawie czy planowane jest 
określenie ww. danych, wskazała, że: „Zarządzający usługami RIS Urząd Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie nie planuje analiz określających ilość pasażerów i ładunków. 
Analizy takie zostały przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. W grudniu 2018 r. MGMiŻŚ odebrało ekspertyzę pn. „Analizy 
sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji 
Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”. Wyniki analizy ułatwią 
prognozowanie wielkości i struktury ładunków dla transportu wodnego śródlądowego 
oraz będą pomocne we wskazaniu optymalnej infrastruktury istotnej dla rozwoju 
sektora żeglugi śródlądowej w Polsce. Dokument uzupełnia informacje o transporcie 
śródlądowym, jego powiązaniach i możliwym wpływie na inne sektory gospodarki  
i gałęzie transportu, a także wstępnie określa konkurencyjność rynkową poszczególnych 
odcinków żeglugi, potencjał rozwojowy rynku przewoźników oraz umożliwia 
formułowanie scenariuszy rozwoju zarówno dróg wodnych jak i całego segmentu 
wodnego transportu śródlądowego”. 

(akta kontroli str. 137-144 i 459-465) 

W myśl art. 2 Dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady34., System 
RIS obejmuje śródlądowe drogi wodne klasy IV i wyższej, które są połączone  
z drogami wodnymi klasy IV i wyższej innego Państwa członkowskiego. Do czasu 
zakończenia kontroli, system RIS w Polsce został wprowadzony na drogach 
wodnych klasy IV i wyższej (o łącznej długości 97,3 km)35, objętych obowiązkiem 
wdrożenia według przepisów ww. Dyrektywy. W perspektywie do 2021 r. (I kwartał) 
planowane jest wprowadzenie usług informacji rzecznej na zwiększonym obszarze 
terytorialnym, tj. na kolejnych drogach wodnych o łącznej długości ok.117 km36. 

Wykaz śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadzono system RIS  
w Polsce, został określony rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych 
dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS)37. 

Usługi informacji rzecznej RIS w Polsce zostały określone w Studium wykonalności 
oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry, 
zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2005/44/WE. Wymagania dla usług informacji 
rzecznej RIS określono w Programie Funkcjonalno- Użytkowym dla Pilotażowego 
wdrożenia RIS Dolnej Odry, gdzie opisano „Oprogramowanie systemu i realizacja 
usług RIS”. 

                                                      
34 Dyrektywa z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach 

wodnych we Wspólnocie (Dz. U. L255/122 z dnia 30.09.2005 r.). 
35 System RIS zrealizowany w ramach projektu pt. Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry, współfinasowanego ze środków 

funduszu TEN-T. 
36 W ramach realizowanego od 2016 r. przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie projektu pn. Pełne wdrożenie RIS 

Dolnej Odry, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
37 Dz.U. z 2013 r. poz. 80. 
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(akta kontroli str. 137-144, 459-465) 

W Studium Wykonalności oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla projektu 
Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry określono aspekty funkcjonalne i techniczne 
dla wdrożenia systemu RIS. W Programie Funkcjonalno-Użytkowym określono opisy 
wymagań funkcjonalnych opisujących wymogi urządzeń systemu. W Studium 
Wykonalności natomiast zawarto aspekty związane z wykonalnością techniczno-
technologiczną, a w szczególności koncepcje techniczne, które określały wytyczne  
i ramy dla Wykonawcy systemu. 
Podczas realizacji projektu wdrożenia RIS nie określono koniecznego wyposażenia 
statków pod kątem urządzeń systemu RIS w Polsce. Dyrektor Departamentu GWiŻŚ 
wyjaśniła, że: „Ustawa z dnia 20 listopada 2017 o żegludze śródlądowej w art. 47e 
nadmienia jedynie o konieczności potwierdzenia zgodności urządzeń i oprogramowania 
systemu RIS poprzez wydanie dokumentu zgodności. Natomiast urządzenia 
Automatycznej Identyfikacji Statków RIS powinny być zgodne z przepisami 
porozumienia regionalnego dotyczącego usług radiotelefonicznych na śródlądowych 
drogach wodnych. 
Jedynym wyposażeniem drogi wodnej związanym z funkcjonowaniem usług 
informacji rzecznej RIS są urządzenia będące źródłem danych w systemie. Ich 
zadaniem jest odebranie określonego rodzaju informacji i przekazanie ich do 
segmentu transmisji danych. Sensory zbierają informacje o ruchu jednostek i dane 
hydrometeorologiczne. Segment transmisji danych jest odpowiedzialny za 
przekazywanie danych z sensorów do Centrum RIS i za transmisję od Centrum RIS 
do użytkowników końcowych. W rezultacie jest to zbiór sprzętowych i programowych 
rozwiązań technologicznych umożliwiających automatyczną wymianę informacji. 
Budowa sieci sensorów systemu RIS została określona w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym dla projektu „Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry”. 

(akta kontroli str. 137-144) 

W przepisach prawa nie określono wymagań wobec personelu systemu RIS  
w zakresie posiadania niezbędnych kwalifikacji. W uzasadnieniu do ustawy z dnia 
10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie 
ustawy o żegludze śródlądowej38 określono zasady funkcjonowania i zarządzania 
systemem, gdzie wskazano liczbę do 10 etatów tworzonych sukcesywnie  
w poszczególnych etapach budowy systemu RIS. 

Liczba osób (w przeliczeniu na etaty) zajmujących się funkcjonowaniem i zarządzaniem 
systemem RIS w latach 2016 – 2019 (I półrocze) przedstawiała się następująco: 
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. – 9 etatów; według stanu na 31.12.2017 r. 
– 10 etatów; według stanu na dzień 31.12.2018 r. – 5 etatów (od 01.10.2018 r. 
rozpoczęto reorganizację UŻŚ; rozpoczęto procedurę naboru – do obsadzenia 
łącznie 8 etatów); według stanu na 30.06.2019 r. – 7 etatów (jeden nabór w toku). 

(akta kontroli str. 555-558) 

Projekt „Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry” został zrealizowany zgodnie  
z założeniami zawartymi w Studium Wykonalności oraz Programie Funkcjonalno-
Użytkowym projektu. Projekt był realizowany przez Wykonawcę w formule 
„zaprojektuj i zbuduj”. Wprowadzono wszystkie zakładane usługi zgodnie z Dyrektywą 
2005/44/WE, a także objęto systemem wszystkie drogie wodne określone  
w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których 
wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS). 

W trakcie realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry” nie wprowadzono 
zmian w parametrach sprzętu oraz nie zmieniono lokalizacji Centrum RIS. 

                                                      
38 Dz.U. Nr 168 poz.1003. 
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Do czasu kontroli NIK nie wprowadzono zmian w funkcjonowaniu Centrum RIS. 
Centrum funkcjonowało w sposób organizacyjnie nie zmieniony od czasu powstania. 
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w trakcie spotkań roboczych zgłosił 
potrzebę zmiany funkcjonowania Centrum RIS po realizacji projektu pn. Pełne 
wdrożenie RIS Dolnej Odry, tj. wydłużenia czasu pracy Centrum RIS poprzez 
wprowadzenie drugiej i trzeciej zmiany. Z uwagi na fakt, iż propozycje Urzędu wiążą 
się ze wzrostem kosztów utrzymania systemu ich racjonalność jest analizowana 
przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

(akta kontroli str. 137-144 i 459-465) 

1.4. Współpraca z Republiką Federalną Niemiec w zakresie przebudowy Odry na 
odcinku granicznym. 

W dniu 27 kwietnia 2015 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Federalnej Niemiec zawarto Umowę o wspólnej poprawie sytuacji na 
drogach wodnych na pograniczu polsko niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, 
warunki przepływu i żeglugi), (dalej: Umowa). W Umowie tej zawarto ustalenia 
dotyczące przebudowy granicznego odcinka Odry. Ustalono m.in., że miejsca 
limitujące na Odrze granicznej wymienione w Załączniku do Umowy („Lista miejsc 
limitujących na Odrze granicznej z polskiego i niemieckiego punktu widzenia”) 
muszą zostać zlikwidowane w celu umożliwienia lodołamania, odprowadzania lodu 
oraz żeglugi śródlądowej. 

Na podstawie art. 14 Umowy powołano Wspólny Komitet (dalej: Komitet) w celu 
monitorowania i wspierania realizacji umowy. W skład Komitetu weszło łącznie 
sześć osób (trzech przedstawicieli strony niemieckiej i trzech przedstawicieli strony 
polskiej – w tym jedna osoba z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Przyjęto regulamin Komitetu (z dniem 09.01.2018 r. regulamin wszedł 
w życie). Zgodnie z przyjętym regulaminem Komitetu: 

 Komitet wykonuje zadania określone w Umowie, 

 Komitet odbywa co najmniej jedno posiedzenie rocznie, 

 powołano Grupę Roboczą ds. Wdrożenia Umowy (dalej: Grupa Robocza),  
w skład której weszły 4 osoby (dwóch przedstawicieli strony niemieckiej i dwóch 
przedstawicieli strony polskiej – z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zadaniem Grupy 
Roboczej jest wspieranie Wspólnego Komitetu; inicjowanie, wykonywanie  
i koordynacja działań oraz nadzór w ramach wdrażania Umowy o wspólnej 
poprawie sytuacji na drogach wodnych. 

Dotychczas odbyły się dwa spotkania Wspólnego Komitetu (09.01.2018 r.  
i 22 lutego 2019 r.) oraz dwa spotkania Grupy Roboczej (10.09.2018 r. i 18.06.2019 r.) 

Na spotkaniu Wspólnego Komitetu w dniu 09.01.2018 r. omawiano m.in.: aktualny 
stan zaawansowania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry  
i Wisły, finansowanego przez Bank Światowy i Bank Rozwoju Rady Europy; 
konieczność przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko 
dla Koncepcji regulacji cieku Odry granicznej. 

Treść protokołu ze spotkania Wspólnego Komitetu w dniu 22.02.2019 r., według 
stanu na dzień 24.07.2019 r. była w trakcie uzgodnień pomiędzy stroną polską  
i niemiecką. 

Na spotkaniu Grupy Roboczej w dniu 10.09.2018 r. przedstawiono m.in.: stan 
wdrożenia procedur Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko/Oceny 
Oddziaływania na Środowisko po stronie niemieckiej i po stronie polskiej; stan 
realizacji działań związanych z wdrożeniem Umowy po stronie niemieckiej i po 
stronie polskiej; stan przygotowania do przyjęcia dokumentu „Wynik wspólnych 
uzgodnień dotyczący prac planistyczno-projektowych i realizacji przedsięwzięć na 
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odcinku granicznym rzeki Odry od km 542,4 do km 704,1 i rzeki Odry Zachodniej od 
km 0,0 do km 17,1”. 

Protokół ze spotkania Grupy Roboczej w dniu 18 czerwca 2019 r., według stanu na 
dzień 24.07.2019 r. był na etapie przygotowania przez stronę polską i w dalszej 
kolejności będzie uzgadniany ze stroną niemiecką. 

(akta kontroli str. 274-278,325-341 i 555-568) 

1.5. Przyjęcie przez Polskę Porozumienia AGN oznaczał obowiązek dostosowania 
wymienionych w nim międzynarodowych dróg wodnych E-30, E-40 i E-70 do 
parametrów ustalonych dla dróg wodnych min. IV klasy39. Zgodnie z art. 193 ust. 8 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne40 (dalej: ustawa Prawo wodne) 
inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji urządzeń 
wodnych, urządzeń komunikacyjnych lub przesyłowych prowadzonych przez 
śródlądowe drogi wodne, a także roboty regulacyjne i inne, mogące mieć wpływ na 
śródlądowe drogi wodne, powinny spełniać warunki projektowe określone dla klasy 
ustalonej dla danej śródlądowej drogi wodnej lub jej odcinka na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy o żegludze śródlądowej. 
Przepisem wydanym na tej podstawie było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych41 (dalej: 
rozporządzenie klasyfikujące). Pomimo konieczności dostosowania tych odcinków 
dróg wodnych wymienionych w rozporządzeniu klasyfikującym, które stanowiły  
w myśl Porozumienia AGN międzynarodowe drogi wodne o min. klasie IV Minister 
nie podjął do czasu zakończenia kontroli NIK działań zmierzających do aktualizacji 
rozporządzenia klasyfikacyjnego. Zastępca Dyrektora DGWiŻŚ wyjaśnił, że  
w MGMiŻŚ nie zidentyfikowano potrzeby prowadzenia działań z zakresu klasyfikacji 
śdw, co nie wyklucza możliwości podjęcia ich w przyszłości.  

NIK nie podziela tego stanowiska, ponieważ dostosowanie klasyfikacji śdw do 
Porozumienia AGN po jego wejściu w życie w 2016 r. spowodowałoby, że  
w przypadku podejmowania jakichkolwiek inwestycji na tych drogach wodnych lub  
w ich świetle, inwestor byłby zobowiązany zapewnić, by ich realizacja była zgodna  
z parametrami przewidzianym dla IV klasy. Tym samym zmiana klasyfikacji śdw 
ułatwiłaby osiągnięcie stanu docelowego przewidzianego w Porozumieniu AGN, 
natomiast zaniechanie tej aktualizacji spowodowało, że zgodne z prawem pozostało 
realizowanie na międzynarodowych drogach wodnych inwestycji o parametrach 
przewidzianych dla III klasy drogi, które wymagałyby w bliskiej przyszłości kolejnych 
kosztownych modernizacji. 

 (akta kontroli str. 1337-1346) 

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

1) Minister GMiŻŚ informację o przystąpieniu do opracowania dokumentu  
pn. Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej podał do publicznej wiadomości 
po ponad dwóch latach od rozpoczęcia prac nad tym dokumentem, co było 
niezgodne z przepisami art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku, tj. podania takiej informacji do publicznej wiadomości bez zbędnej 
zwłoki. 

2) Minister GMiŻŚ do czasu zakończenia kontroli, tj. w ciągu 3 lat od chwili 
rozpoczęcia prac nad dokumentem pn. Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki 

                                                      
39 W przypadku IV klasy drogi wodnej minimalna szerokość śluzy: 12 m, minimalna długość śluzy: 120 m (dla istniejących śluz 

85 m), głębokość śluzy na progu dolnym: 3,5 m, Odległość pionowa przewodów linii elektroenerg. przy zwisie normalnym 
ponad poziom Wysoką Wodę Żeglowną (WWŻ) nieuziemionych o napięciu do 1kV oraz uziemionych (bez względu na 
napięcie linii) i przewodów telekomunikacyjnych: 12 m, minimalny prześwit pod mostami ponad WWŻ: 5,25 m (7,00 m dla 
statków przewożących kontenery w 2 warstwach). 

40 Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm. 
41 Dz. U. z 2002 r. Nr 77 poz. 695. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Wisły, nie podał do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do 
opracowania dokumentu pn. Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły, 
pomimo obowiązku określonego przepisami w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. 
 
Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ sprawująca nadzór nad realizacją zadań ministra 
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej wyjaśniła, że: „W 2016 r. rozpoczęła 
się faza koncepcyjno-analityczna przygotowania programów rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych. Podanie do publicznej wiadomości informacji  
o przystąpieniu do opracowania Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej  
w listopadzie 2018 r. wynikało z powszechnie przyjętej praktyki procesu 
programowania, zarówno dokumentów strategicznych, jak i wdrożeniowych oraz 
programów wieloletnich, stosowanej na wszystkich poziomach: krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Termin podania do publicznej wiadomości informacji  
o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu Rozwoju Odrzańskiej 
Drogi Wodnej wraz z harmonogramem i programem prac związanych ze 
sporządzeniem Programu uzależniony był od zaawansowania prowadzonych 
analiz. W szczególności, istotne było terminowe ukończenie analizy transportowej, 
które odbyło się w IV kwartale 2018 r. i zostało uwzględnione w harmonogramie”. 

(akta kontroli str. 467-476 i 1303-1307) 
NIK nie podziela powyższych wyjaśnień. Informacja o przystąpieniu do 
opracowania dokumentów programowych w zakresie rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, tj. „Programu Rozwoju 
Odrzańskiej Drogi Wodnej” i „Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły” 
powinna być podana do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki (w myśl art. 
39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku).  
NIK podkreśla, że powyżej wymienione dokumenty programowe, dotyczą 
przedsięwzięć, które mogą wywrzeć skutek na stan środowiska naturalnego,  
a zatem niezbędne jest zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa  
w postępowaniach dotyczących przedmiotowych programów celem realizacji 
zasady powszechnego dostępu do informacji o środowisku, zdefiniowanej  
w art. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Podanie do publicznej 
wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania dokumentów 
wymagających udziału społeczeństwa (określone w art. 39 ust. 1) jest 
podstawowym instrumentem prawnym, gwarantującym realizację zasad 
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Jeżeli bowiem 
przyjęlibyśmy, za prawidłową stosowaną praktykę, na którą powołuje się 
Ministerstwo, to w efekcie udział ten byłby zbyt późny, a zatem nie gwarantujący 
właściwego udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska.  
 

Najwyższa Izba Kontroli, biorąc pod uwagę szereg działań podjętych przez ministra 
właściwego ds. żeglugi śródlądowej na rzecz opracowania dokumentów 
planistycznych dotyczących rozwoju dróg śródlądowych ocenia pozytywnie 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do działań ministra właściwego ds. żeglugi 
śródlądowej w zakresie wdrożenia Systemu Informacji Rzecznej na śródlądowych 
drogach wodnych. Do czasu zakończenia kontroli, system RIS w Polsce został 
wprowadzony na części dróg wodnych objętych obowiązkiem wdrożenia, tj. klasy IV 
i wyższej (o łącznej długości 97,3 km). W perspektywie do 2021 r. (I kwartał) 
planowane jest wprowadzenie usług informacji rzecznej na zwiększonym obszarze 
terytorialnym, tj. na kolejnych drogach wodnych o długości ok.117 km. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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NIK negatywnie ocenia zaniechanie zmiany klasyfikacji śdw po wejściu w życie  
w  2016 r. porozumienia AGN, ponieważ zmiana taka ustanowiłaby wszystkim 
inwestorom obowiązek zapewnienia parametrów min. IV klasy na międzynarodowych 
drogach wodnych ułatwiając osiągnięcie stanu docelowego przewidzianego w tym 
porozumieniu. 

 

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań 
inwestycyjnych dotyczących modernizacji i utrzymania 
śródlądowych dróg wodnych 

2.1 Inwestycje związane z rozwojem śdw były realizowane w latach 2016 – 2019  
w ramach dwóch grup działań: inwestycji bezpośrednio dedykowanych rozwojowi 
śdw oraz inwestycji prowadzonych w zakresie gospodarki wodnej związanych 
głównie z ochroną przeciwpowodziową realizujących także funkcje transportowe. 

W pierwszej grupie znalazły się projekty przewidziane w Dokumencie 
Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu42 (dalej: DI SRT), których celem 
było podniesienie parametrów dróg wodnych śródlądowych i uzyskanie co najmniej 
klasy III drogi wodnej na jak najdłuższych odcinkach oraz likwidacja „wąskich 
gardeł”. Mechanizmem finansowania tych projektów było wnioskowanie o wsparcie 
w ramach działania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych 
i połączeń multimodalnych” w Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 
2020 (dalej: POIiŚ 2014 – 2020). Realizowano tylko te projekty, które uzyskały 
największą liczbę punktów w procesie oceny wniosków o dofinansowanie 
prowadzonej w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej: CUPT). 
Spośród 25 inwestycji śródlądowych wskazanych w DI SRT w efekcie powyższej 
oceny Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) umieściła 1243 
zadań w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych (dalej: WPZ) będącym załącznikiem 
nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020, co stanowiło 
zapewnienie dostępności środków na ich dofinansowanie i wyczerpywało dostępną 
pulę środków. Suma wydatków planowanych na realizację powyższych 12 projektów 
wyczerpywała dostępną pulę środków w ramach działania 3.2. Łączny budżet 
inwestycji umieszczonych w WPZ44 dotyczących śdw to 1 712,31 mln zł, co 
stanowiło 43,6% budżetu 25 projektów przewidzianych w DI SRT (3 925,30 mln zł). 
W grupie tej do realizacji przewidziano projekty nr: 

1. WPZ 3.2.1 „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie 
RZGW w Gliwicach – przystosowanie do III kl. drogi wodnej - FAZA II”; 

2. WPZ 3.2.19 „Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do 
III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy 
Łużyckiej – ETAP II (komponent 1B.1/1a)”; 

3. WPZ 3.2.20 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia 
zimowego lodołamania”45; 

4. WPZ 3.2.22 „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale gliwickim, na odcinku  
w zarządzie RZGW w Gliwicach- przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II”; 

5. WPZ 3.2.23 „Stopień Brzeg Dolny– roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II”; 
                                                      
42 Dokument ten przyjęto uchwałą Rady Ministrów nr 201/2014 z dn. 13 października 2014 r., tj. przed objęciem spraw żeglugi 

śródlądowej przez Ministra GMiŻŚ. 
43 W wersji obowiązującej od 13.04.2016 r. umieszczono projekt nr 3.2-1 „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim 

na odcinku w zarządzie RZGW w Gliwicach – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Etap I, faza II”, w wersji 
obowiązującej od 30.06.2016 r. kolejne 10 projektów, a w wersji z 25.07.2016 r. dodano projekt 3.2-29 „Modernizacja 
stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej”. 

44 W wersji z 1.08.2019 r., po uwzględnieniu zmian w projektach (m.in. po skorygowaniu wyceny w wyniku przeprowadzenia 
postępowań przetargowych). 

45 Projekt WPZ 3.2.20 jest częściowo finansowany z Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, 
finansowanego przez Bank Światowy i Bank Rozwoju Rady Europy. 
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6. WPZ 3.2.24 „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW 
we Wrocławiu, woj. opolskie - etap I”; 

7. WPZ 3.2.25 „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW  
w Gliwicach, woj. opolskie - etap II”; 

8. WPZ 3.2.26 „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”; 
9. WPZ 3.2.27.1 „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice 

wraz z przebudową awanportów”; 
10. WPZ 3.2.27.2 „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym 

Januszkowice wraz z przebudową awanportów”; 
11. WPZ 3.2.28 „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 

180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą”; 
12. WPZ 3.2.29 „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – 

przystosowanie do III kl. drogi wodnej”. 
Działania Ministra podejmowane w celu objęcia kolejnych inwestycji na śdw 
dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014 – 2020, polegające na zgłoszeniu takiej 
potrzeby do Ministerstwa Rozwoju (Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014 – 2020) były 
nieskuteczne z uwagi na wyczerpanie puli środków dostępnych w ramach tego 
Programu46. Natomiast z uwagi na wzrost cen materiałów i usług na rynku 
budowlanym, przy bieżąco realizowanych inwestycjach nie powstawały 
oszczędności, które pozwoliłyby na uruchomienie kolejnych inwestycji. 

Jednostkami realizującymi 11 z powyższych inwestycji były Regionalne Zarządy 
Gospodarki Wodnej, a 1 – Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (WPZ 3.2.26 
„Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”). Jednostki te bezpośrednio wnioskowały  
o dofinansowanie projektów i zawarły umowy o dofinansowanie z CUPT w latach 
2016 – 2018 dla 7 projektów47, a w pozostałych 5 przypadkach do zakończenia 
kontroli NIK prowadzono prace projektowe i przygotowawcze do realizacji inwestycji. 
Prognozowano wykonanie finansowe ww. projektów do końca 2019 r. na poziomie 
265,91 mln zł, tj. 15,5% ich budżetu48. Do zakończenia kontroli NIK żaden  
z projektów wymienionych w WPZ nie został ukończony i odebrany w całości, a tym 
samym nie osiągnięto celu strategicznego w DI SRT, tj. likwidacji wąskich gardeł na 
śdw objętych ww. inwestycjami. W drugim z celów strategicznych DI SRT 
obejmującym uzyskanie co najmniej klasy III drogi wodnej na jak najdłuższych 
odcinkach również nie odnotowano wzrostu. Według stanu przedstawionego przez 
DGWiŻŚ49 w dniu 14.08.2019 r. długość śdw w III klasie wynosiła 396,6 km,  
a w klasach IV – V 214,1 km. Wartości te były takie same, jak wg danych zawartych 
w DI SRT pochodzących z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 r.50 

W ramowym harmonogramie zawartym w DI SRT, a następnie w WPZ51 
przewidziano zakończenie realizacji 7 inwestycji w latach 2019 – 2020 r., jednak  
w ich realizacji wystąpiły opóźnienia skutkujące przesunięciem terminu zakończenia. 
Z przypisanego im budżetu w wysokości 731,51 mln zł do końca 2019 r. 
zaplanowano52 realizację na poziomie 234,70 mln zł, co stanowić będzie zaledwie 
32,1% budżetu. Były to inwestycje: 

                                                      
46 Ponadto, uwzględniając datę objęcia nadzoru przez Ministra GMiŻŚ nad jednostkami realizującymi projekty (1.01.2018 r.) 

oraz stan zaawansowania inwestycji dokonanie zmiany w obrębie WPZ polegającej na próbie wprowadzenia nowych 
projektów mogłyby również być nieskuteczne z uwagi na czasochłonność przygotowań i czas pozostały na wdrożenie 
projektów do roku 2023. 

47 Umowy o dofinansowanie zawarto w projektach: WPZ 3.2.1, WPZ 3.2.19, WPZ 3.2.22, WPZ 3.2.23, WPZ 3.2.24, WPZ 
3.2.26, WPZ 3.2.29. 

48 Na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2019. 
49 Pismo DGWiŻŚ nr DGWiZS.WSR.0910.18.2019.LP z 14.08. 2019 r. 
50 Pomijając nieistotne zmiany w długości śdw w I i II klasie dane przedstawione przez DGWiŻŚ były zgodne  

z przedstawianymi przez Główny Urząd Statystyczny w opracowaniach: „Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 r.” 
(publikacja z 25.08.2017 r.) oraz „Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2017 r.” (publikacja z 31.07.2018 r.). 

51 W wersji z 1.08.2019 r. 
52 Plany wydatków w składających się na tę kwotę oraz podane w poniższej liście inwestycji wynikały z harmonogramów 

rzeczowo-finansowych na 2019 r. dla tych inwestycji. 



 

21 
 

1. WPZ 3.2.1 „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie 
RZGW w Gliwicach – przystosowanie do III kl. drogi wodnej - FAZA II” – 
opóźnienie 7 miesięcy względem WPZ, całkowity budżet projektu: 50,53 mln zł, 
planowany poziom realizacji finansowej do końca 2019 r.: 100%; 

2. WPZ 3.2.20 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia 
zimowego lodołamania” – opóźnienie 2 lata i 5 miesięcy względem WPZ, 
całkowity budżet projektu: 400,98 mln zł, planowany poziom realizacji finansowej 
do końca 2019 r.: 0%; 

3. WPZ 3.2.22 „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale gliwickim, na odcinku  
w zarządzie RZGW w Gliwicach – przystosowanie do III klasy drogi wodnej - 
etap II” – opóźnienie 1 miesiąc względem WPZ, całkowity budżet projektu: 72,34 
mln zł, planowany poziom realizacji finansowej do końca 2019 r.: 69,1%; 

4. WPZ 3.2.23 „Stopień Brzeg Dolny– roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II” – 
opóźnienie 9 miesięcy względem WPZ, całkowity budżet projektu: 28,17 mln zł, 
planowany poziom realizacji finansowej do końca 2019 r.: 66,9%; 

5. WPZ 3.2.24 „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW 
we Wrocławiu, woj. opolskie - etap I” – opóźnienie 1 miesiąc względem WPZ, 
całkowity budżet projektu: 109,76 mln zł, planowany poziom realizacji finansowej 
do końca 2019 r.: 74,2%; 

6. WPZ 3.2.26 „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry” – opóźnienie 3 miesiące 
względem WPZ, całkowity budżet projektu: 21,40 mln zł, planowany poziom 
realizacji finansowej do końca 2019 r.: 17,5%; 

7. WPZ 3.2.29 „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – 
przystosowanie do III kl. drogi wodnej” – opóźnienie 1 rok względem WPZ, 
całkowity budżet projektu: 48,33 mln zł, planowany poziom realizacji finansowej 
do końca 2019 r.: 62,4%. 

Zastępca Dyrektora DGWiŻŚ wyjaśnił, że przyczyną ww. opóźnień było: 

 zbyt późne ogłoszenie WPZ stanowiącego podstawę do realizacji projektu WPZ 
3.2.24; 

 przedłużenie postępowań administracyjnych i przetargowych (dotyczących 
wydania decyzji środowiskowych, konsultacji społecznych, zapytań i protestów 
złożonych przez oferentów) w projekcie WPZ 3.2.20, WPZ 3.2.22; 

 utrudnienia techniczne (ograniczenie możliwego czasu prowadzenia robót  
w ciągu roku, niski stan wód, stany powodziowe, awarie budowlane) w projekcie 
WPZ 3.2.1, WPZ 3.2.20. 

Opóźnienia odpowiednio 3 oraz 2 lat względem WPZ wystąpiły także w 2 
projektach, których zakończenie w WPZ zaplanowano w latach 2021 – 2023 (WPZ 
3.2.28, WPZ 3.2.19), natomiast w projekcie WPZ 3.2.25, WPZ 3.2.27.1 i WPZ 
3.2.27.2 przewidziano przyspieszenie realizacji o 3 – 6 miesięcy. 

Zastępca Dyrektora DGWiŻŚ wyjaśnił, że przyczyną ww. opóźnień było: 

 przedłużenie postępowań administracyjnych (dotyczących wydania decyzji 
środowiskowych, konsultacji społecznych) w projekcie WPZ 3.2.28; 

 konieczności opracowania jednolitej analizy kosztów i korzyści dla projektów 
realizowanych na ODW w projekcie WPZ 3.2.28; 

 zmiany w zakresie rzeczowym i podziale, zgodnie z którym część zadań 
realizowano w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry  
i Wisły (dalej: POPDOW) w projekcie WPZ 3.2.19. 

W dniu zakończenia kontroli NIK inwestycje te były w fazie wstępnej, a na koniec 
2019 r. zaplanowano ich zaawansowanie finansowe na poziomie od 1% do 2,8 % 
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(za wyjątkiem projektu WPZ 3.2.19, w którym określono je na 15%). Łączny budżet 
tych projektów to 980,76 mln zł. 

Wskazane powyżej opóźnienia skutkujące przesunięciem terminu zakończenia 
inwestycji realizowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 powstały w większości 
projektów na etapie opracowania studium wykonalności (8 projektów), uzyskania 
decyzji środowiskowej (8 projektów) lub ogłoszeniu pierwszego przetargu na roboty 
budowlane (10 projektów)53 i w okresie przed objęciem przez Ministra GMiŻŚ 
nadzoru nad jednostkami realizującymi projekty (RZGW). 

Projekt nr WPZ 3.2.21 „Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze 
granicznej” został z WPZ usunięty na wniosek RZGW w Szczecinie54, z uwagi na 
wzrost kosztów innych pilniejszych inwestycji, a pozostała alokacja środków została 
przeniesiona na projekt WPZ 3.2.20 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej  
w celu zapewnienia zimowego lodołamania”. 

W przypadku inwestycji nr WPZ 3.2.27.1 „Modernizacja śluzy oraz sterowni na 
stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”, WPZ 3.2.27.2 
„Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz  
z przebudową awanportów” oraz trzeciego komponentu „Modernizacja śluzy oraz 
sterowni na stopniu wodnym Opole wraz z przebudową awanportów” problemy  
z pozyskaniem tytułu do nieruchomości na cele budowlane doprowadziły do ryzyka 
niewykonania inwestycji w perspektywie finansowej POIiŚ 2014 – 2020.  
W przypadku stopnia wodnego Opole wystąpił impas kompetencyjny pomiędzy 
Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków w Opolu, Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz Wojewodą 
Opolskim w zakresie ustalenia strony właściwej do przeprowadzenia uzgodnień  
z inwestorem (RZGW we Wrocławiu55) dotyczących planowanej inwestycji56. 
Zastępca Dyrektora DGWiŻŚ wyjaśnił, że MGMiŻŚ nie był organem właściwym  
w ww. sprawie i nie mógł ingerować w postępowania innych organów, a uzyskanie 
uzgodnienia administracyjnego było obowiązkiem inwestora, który podejmował 
możliwe działania do rozwiązania sprawy. 

NIK nie podziela tej opinii, ponieważ od 1.01.2018 r. Minister GMiŻŚ w ramach 
sprawowanego nadzoru nad PGW Wody Polskie mógł podjąć starania wsparcia 
podległej jednostki w celu doprowadzenia do jak najszybszego rozstrzygnięcia sporu 
kompetencyjnego pomiędzy ww. organami, w wyniku którego wystąpiło poważne 
ryzyko niewykonania inwestycji w perspektywie finansowej POIiŚ 2014 – 2020. 

 (akta kontroli str. 12-22, 471-547, 562-571, 1122, 1426-1428) 

2.2 W drugiej grupie inwestycji związanych z gospodarką wodną realizowano 
projekty o funkcji transportowej lub mającej wpływ na funkcje transportowe. 
Inwestycje te były finansowane ze środków budżetu państwa, środków własnych 
PGW Wody Polskie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (dalej: NFOŚiGW), kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy  
i Rozwoju, Programu dla Odry 2006, a także częściowo z Funduszu Spójności UE. 
Łączne nakłady finansowe planowane na realizację tych inwestycji to 7 233,54 mln zł, 
z których do końca 2019 r. zaplanowano realizację w wysokości 1 388,21 mln zł57,  
tj. 19,2%. W tej grupie realizowano następujące inwestycje: 

                                                      
53 Opóźnienia względem terminów zawartych w DI SRT określanych, jako kamienie milowe (tj. opracowanie lub uaktualnienie 

studium wykonalności, uzyskanie decyzji środowiskowej i ogłoszenie pierwszego przetargu na roboty budowlane) wynosiły 
od 1,5 miesiąca do 5 lat, przy czym wraz z postępującą realizacją projektów wielkość opóźnienia ulegała zmniejszeniu. 

54 wniosek skierowany do CUPT 15.01.2019 r. 
55 Od 1.01.2018 r. PGW Wody Polskie, zgodnie z art. 547 ustawy Prawo wodne. 
56 Śluza na stopniu Opole nie widnieje w ewidencji zabytków, jest natomiast wpisana w planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy, jako obiekt zabytkowy. 
57 W tym 1 195,72 mln zł wydatkowane w latach 1997-2019 w ramach projektu Budowa stopnia wodnego Malczyce na  

rz. Odrze. 
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1. Przebudowa Śluzy Miejskiej (RZGW Gdańsk, 2016 r.), budżet inwestycji: 11,16 
mln zł, zrealizowany w 100,0%; 

2. Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem 
sterowni, zapleczem śluzy, węgornią, infrastrukturą techniczną i dojazdem do 
drogi powiatowej (RZGW w Warszawie, 2016 r., aktualizacja kosztorysów 
inwestorskich dla zadania w 2017 r.), budżet inwestycji: 27,85 mln zł, 
zrealizowany w 2,4%;  

3. Budowa slipu położonego przy awanporcie górnym śluzy Pątnów na Kanale 
Ślesińskim w m. Konin (RZGW w Poznaniu, 2016 r.), budżet inwestycji: 93 tys. zł, 
zrealizowany w 94,1%; 

4. Projekt budowlany i Projekt wykonawczy na przebudowę śluzy na stopniu 
wodnym Ratowice na rzece Odrze w km: 227+400, gm. Czernica wraz  
z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej i uzyskaniem decyzji  
o pozwoleniu na budowę (RZGW we Wrocławiu, lata 2016 – 2017), budżet 
inwestycji: 0,43 mln zł, zrealizowany w 96,0%; 

5. Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km: 
270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny (RZGW we Wrocławiu, 
2016 r.), budżet inwestycji: 29,70 mln zł, zrealizowany w 26,2%; 

6. Budowa stopnia wodnego Malczyce na rz. Odrze (RZGW we Wrocławiu, lata 
2016 – 2019), sumaryczny budżet inwestycji od 1997 r.: 1 414,55 mln zł58, do 
końca 2019 r. zaplanowano wydatkowanie 1 195,72 mln zł, tj. 84,5%; 

7. Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego obejmująca zadania: 
śluza Okole z zabudowaniami, śluza Czyżówko z zabudowaniami, śluza Prądy  
z zabudowaniami i mostem, śluza Osowa Góra z zabudowaniami i mostem 
(RZGW w Poznaniu, 2017 r.), budżet inwestycji: 15,96 mln zł, zrealizowany  
w 12,7%; 

8. Pogłębianie i poszerzanie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz 
przystosowanie Stopnia Wodnego Rędzin do przepływu wód powodziowych 
(RZGW we Wrocławiu, 2017 r.), budżet inwestycji: 1 007,83 mln zł, zrealizowany 
w 16,1%59; 

9. Budowa stopnia wodnego Lubiąż na rz. Odrze w rejonie wsi Gliniany (RZGW we 
Wrocławiu, 2019 r.), budżet inwestycji: 413,16 mln zł, zrealizowany w 0,1% 
(inwestycja na wstępnym etapie przygotowania, planowane zakończenie 
realizacji: 2023); 

10. Budowa stopnia wodnego Ścinawa na rz. Odrze, budżet inwestycji: 412,80 mln 
zł, zrealizowany w 0,1% (inwestycja na wstępnym etapie przygotowania, 
planowane zakończenie realizacji: 2023); 

11. Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do 
jej ujścia do Zatoki – stopień wodny poniżej Włocławka (stopień Siarzewo), 
budżet inwestycji: 3 900,00 mln zł, zrealizowany w 0,2% (inwestycja na wstępnym 
etapie przygotowania, planowane zakończenie realizacji: 2027). 

W ramach powyższych inwestycji Minister przeprowadził skuteczne działania w zakresie 
zapewnienia środków koniecznych do ukończenia „Budowy stopnia wodnego 
Malczyce na rz. Odrze”, w wyniku których Minister Finansów przeznaczył w 2017 r. 
z rezerwy celowej budżetu państwa60 kwotę 85 mln zł do dyspozycji RZGW we 
Wrocławiu na tę inwestycję. Priorytet nadany tej inwestycji wynikał z: 

                                                      
58 Inwestycja realizowana była w latach 1997-2019, jednak w czerwcu 2018 r. rozpoczęto żeglugę przez śluzę przy stopniu 

Malczyce. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości 75,19 mln zł zrealizowany będzie w 64,0%. 
59 Cele projektu zostały określone, jako przeciwpowodziowe, a funkcja transportowa jest dodatkowa. 
60 Środki pochodziły z rezerwy celowej uwzględnionej w budżecie państwa w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 4 

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły. 
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 konieczności zahamowania procesów erozji w korycie Odry poniżej stopnia 
wodnego w Brzegu Dolnym i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
miejscowości w lewobrzeżnej dolinie, 

 chęci uniknięcia znaczących strat, które wynikłyby z przestoju inwestycji będącej 
w finalnym stadium, szacowanych na 9 mln zł w pierwszym roku przestoju i 7,5 
mln zł w latach kolejnych. 

(akta kontroli str. 609-610) 

Trzy ww. inwestycje (pozycje 9, 10 i 11) dotyczące budowy stopni wodnych Lubiąż, 
Ścinawa i Siarzewo były we wstępnym etapie przygotowania i nie uzyskały 
dotychczas zapewnienia finansowania w pełnej wysokości. Priorytet nadany dwóm 
pierwszym wynikał m.in. z konieczności uniknięcia procesów erozji w korycie Odry 
poniżej świeżo otwartego stopnia wodnego w Malczycach. 

Ponadto Minister nieskutecznie wnioskował do Rady Ministrów o zapewnienie 
środków finansowych o łącznej wartości 2,01 mln zł61 na realizację następujących 
inwestycji dotyczących gospodarki wodnej, pełniących funkcję transportową: 

1. Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 
227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi 
wodnej. 

2. Odmulenie portu Ostrołęka i zagospodarowanie urobku. 
3. Odmulenie rzeki Noteć Zachodnia. 
4. Udrożnienie Kanału Iławskiego. 
5. Kompletne pogłębienie awanportów przy zabytkowej śluzie Koźle. 
6. Częściowe pogłębianie awanportów dla Odrzańskiej Drogi Wodnej - (12 stopni  

w zarządzie RZGW w Gliwicach). 
7. Połączenie Kanału Kędzierzyńskiego z Kanałem Gliwickim. 
8. Udrożnienie lokalnych wypłyceń Kanału Gliwickiego w 16 km i w 24 km. 
9. Prace utrzymaniowe na Odrze dla odcinka: Koźle-Racibórz. 

(akta kontroli str. 572-608) 

2.3 W celu zapewnienia instrumentu finansowania inwestycji na śdw Minister podjął 
działania na rzecz utworzenia Funduszu62, którego źródłami będą częściowo: 
przychody PGW Wody Polskie, opłata paliwowa, coroczna dotacja z budżetu 
państwa, dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, dodatkowe źródła o mniejszym znaczeniu. W Ocenie Skutków Regulacji 
przewidziano, że w ciągu 10 lat funkcjonowania tego funduszu wydatki z budżetu 
państwa osiągną 56 600 mln zł, a dochody Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT 
osiągną 10 583,8 mln zł (saldo wydatków netto z Funduszu określono na poziomie 
46 016,2 mln zł). Minister opublikował 8.01.2018 r. na stronie internetowej  
MGMiŻŚ „Założenia dotyczące funkcjonowania Funduszu rozwoju dróg wodnych  
o szczególnym znaczeniu transportowym”. Minister skierował projekt ustawy  
o Funduszu w dniu 16.07.2019 r. do PGW Wody Polskie do opiniowania. Do czasu 
zakończenia kontroli NIK powyższe działania Ministra nie doprowadziły do 
zakończenia procesu legislacyjnego i utworzenia ww. funduszu. 

                                                      
61 Minister przedstawił 6.08.2018 r. wniosek zawierający „projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministrowi 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na 
realizację zadań inwestycyjnych w gospodarce wodnej oraz zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia 
Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną z przeznaczeniem dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie” zawierający 1363 inwestycje w zakresie gospodarki wodnej o wartości 128,03 mln zł, który 9,08,2018 r. został 
negatywnie zaopiniowany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

62 Minister zgłosił 26.10.2016 r. do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów ustawę o Funduszu Rozwoju 
Śródlądowych Dróg Wodnych. 
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Na liście potencjalnych projektów rządowych w ramach Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (dalej: EFIS)63 umieszczono:  

 budowę Kanału Śląskiego (szacunkowe koszty 11 mld zł); 

 budowę kaskady odcinka Odry swobodnie płynącej – od Brzegu Dolnego do 
ujścia Nysy Łużyckiej (szacunkowe koszty 11 mld zł),  

jednakże projekty te nie zostały dotychczas wysłane do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (dalej: EBI) w celu dokonania ich oceny, a tym samym ich 
finansowanie dotychczas nie zostało zapewnione64. 

Wpisany wcześniej na tę listę projekt „Ochrona przed wodami powodziowymi 
dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - Stopień wodny poniżej 
Włocławka” został 29.01.2019 r. usunięty, z uwagi na przewidywany termin realizacji 
wniosku wykraczający poza 2020 r. Minister podjął działania w celu zapewnienia 
finansowania projektu z kredytu udzielanego przez EBI (dokumenty dotyczące 
udzielenia kredytu na realizację stopnia wodnego poniżej Włocławka – stopnia 
Siarzewo zostały przesłane przez PGW Wody Polskie do EBI). NIK zwraca uwagę 
na ryzyko związane z przekroczeniem terminu realizacji wniosku poza 2020 r. dla 
pozostałych dwóch inwestycji na liście projektów rządowych w ramach EFIS,  
w przypadku których w okresie 14.12.2016 r. – 9.11.2018 r. dokonano już 
czterokrotnie przesunięcia planowanego terminu złożenia wniosku do EBI  
(w przypadku inwestycji budowy Kanału Śląskiego pięciokrotnie). 

2.4 W Założeniach przewidziano, że do końca 2020 r. realizacja inwestycji powinna 
osiągnąć poziom 8 900 mln zł. Prognoza do końca 2019 r. dotycząca rzeczywistego 
wykonania inwestycji na śdw realizujących zakres opisany w Założeniach wskazuje 
poziom wydatków: 1 645,59 mln zł65, tj. 18,6%. Wykonanie wszystkich 
wymienionych powyżej inwestycji w pełnej wysokości budżetów wynikających  
z alokacji, umów lub szacunków osiągnęłoby do końca 2027 r. poziom 8 945,85 mln 
zł (w tym 5 045,85 mln zł do końca 2023 r.). Jeżeli projekty budowy Kanału 
Śląskiego oraz budowy kaskady odcinka Odry swobodnie płynącej – od Brzegu 
Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej uzyskałyby zapewnienie finansowania w ramach 
EFIS i zostały zrealizowane, poziom wszystkich wydatków realizujących zakres 
opisany w Założeniach osiągnąłby 30 945,85 mln zł, przy czym w przypadku tych  
2 inwestycji nie określono precyzyjnie okresu ich zakończenia. 

Minister podjął też prace wstępne, których celem jest umożliwienie ewentualnego 
finansowania inwestycji na śdw z Funduszu Modernizacyjnego66 oraz planowanego 
funduszu dla regionów węglowych, jednak do czasu zakończenia kontroli NIK nie 
określono listy ani wartości inwestycji, które mogłyby być w ten sposób 
zrealizowane. 

(akta kontroli str. 471-476, 562-571, 975-996, 1435-1440) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

NIK pozytywnie ocenia podjęcie przez Ministra starań zmierzających do utworzenia 
systemu finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji i utrzymania 
śródlądowych dróg wodnych, jednakże zwraca uwagę na znaczącą przewlekłość 
tego procesu i niewystarczającą skuteczność podejmowanych działań. W ciągu  
trzech lat od rozpoczęcia prac mających na celu utworzenia Funduszu, Minister  

                                                      
63 według stanu na 10.06.2019 r. 
64 Planowana data złożenia projektu budowy Kanału Śląskiego do oceny przez Europejski Bank Inwestycyjny: III kwartał 2019 r. 

Planowana data złożenia projektu budowy kaskady odcinka Odry swobodnie płynącej – od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy 
Łużyckiej do oceny przez Europejski Bank Inwestycyjny: IV kwartał 2020 r. 

65 w tym 1 195,72 mln zł poniesionych na budowę stopnia wodnego Malczyce w latach 1997-2019. 
66 W ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami EU Emissions Trading System (EU ETS). 
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nie zdołał doprowadzić do jego powstania, a pozostałe dostępne źródła 
finansowania inwestycji nie zapewniły możliwości ich zrealizowania w pełnym 
wymiarze przewidzianym w Założeniach (z nakładów szacowanych w Założeniach  
w perspektywie do 2020 r. w wysokości 8 900 mln zł prognozowana realizacja 
obejmująca 2019 r. wyniosła 1 645,6 mln zł67, tj. zaledwie 18,6%).  

NIK pozytywnie ocenia starania, dzięki którym kilkuletnie opóźnienia, które powstały 
w inwestycjach finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020, udało się w wielu 
przypadkach ograniczyć do kilku miesięcy. Mimo to, w przypadku projektu 
modernizacji śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice, Januszkowice 
oraz Opole wraz z przebudową awanportów opóźnienia w pozyskaniu tytułów do 
dysponowania nieruchomościami na cele inwestycyjne doprowadziły do ryzyka ich 
niezrealizowania w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 

NIK pozytywnie ocenia działanie Ministra w sytuacji niedoboru środków potrzebnych 
do wykonania planów rzeczowych przyjętych w Założeniach, w wyniku którego 
określone zostały zadania priorytetowe, a ich realizację zainicjowano w okresie 2016 
– 2019.  

 

3. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi 
za realizację zadań inwestycyjnych dotyczących 
modernizacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych 

3.1 Minister powierzył zadania nadzoru nad sprawami żeglugi śródlądowej w okresie 
1.01.2016 r. – 12.03.2018 r. panu Jerzemu Maternie Sekretarzowi Stanu w MGMiŻŚ, 
a następnie do chwili obecnej pani Annie Moskwie Podsekretarzowi Stanu w MGMiŻŚ. 
Zadania nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadań 
inwestycyjnych dotyczących modernizacji i utrzymania śdw Minister przypisał 
Departamentowi ŻŚ, przekształconemu następnie w DGWiŻŚ68. Szczegółowe 
zadania w zakresie: 

 prowadzenia spraw związanych z realizacją inwestycji w gospodarce wodnej,  
w szczególności w zakresie zmniejszenia skutków powodzi i suszy oraz rozwoju 
śdw,  

 monitorowania i wspierania realizacji projektów wodnych śródlądowych oraz 
zakresu gospodarki wodnej, współfinansowanych ze środków budżetowych  
i środków zewnętrznych realizowanych przez jednostki podległe oraz przez inne 
podmioty zajmujące się gospodarką wodną, 

 prowadzenia spraw związanych z projektami finansowanymi ze środków UE,  
w tym monitorowanie zadań inwestycyjno-modernizacyjnych realizowanych przez 
jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra, 

przypisane zostały w regulaminie wewnętrznym DGWiŻŚ69 Wydziałowi Inwestycji,  
w którym zadania realizowała następująca liczba pracowników według stanu na: 
31.12.2017 r. – 5, 31.12.2018 r. – 3, 9.08.2019 r. – 170.  

                                                      
67 W tym 1 195,72 mln zł wydatkowane w latach 1997-2019 w ramach projektu Budowa stopnia wodnego Malczyce na  
rz. Odrze. 
68 Zarządzenie Nr 3 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Zarządzenie Nr 23 Ministra Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Zarządzenie Nr 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 
r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Zarządzenie  
Nr 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

69 regulamin wewnętrzny DGWiŻŚ zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego MGMiŻŚ z 12.02.2019 r. 
70 Bezpośrednią realizację zadań kontrolnych w ramach projektów współfinansowanych z POIiŚ 2014 – 2020 prowadził CUPT, 

a bezpośredni nadzór nad zadaniami w zakresie gospodarki wodnej sprawowało PGW Wody Polskie. 
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Nadzór nad realizacją ww. zadań przez DGWiŻŚ odbywał się w formie cotygodniowych 
spotkań kierownictwa Departamentu z nadzorującym Podsekretarzem Stanu  
w MGMiŻŚ. Nadzór kierownictwa DGWiŻŚ nad pracownikami w ww. obszarze 
również odbywał się w formie cotygodniowych spotkań. 

W latach 2016 – 2017 Minister nie miał prawnego umocowania do decydowania  
o sposobie realizacji zadań inwestycyjnych na śdw przez RZGW71, które podlegały 
Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej nadzorowanemu przez Ministra 
Środowiska. W tym okresie pracownicy MGMiŻŚ brali udział w spotkaniach 
dotyczących zadań inwestycyjnych na śdw prezentując stanowisko niewiążące 
jednostki realizujące te inwestycje. MGMiŻŚ otrzymywało też nieregularnie 
korespondencję przedstawiającą stan inwestycji bezpośrednio z jednostek 
podległych Ministrowi Środowiska. Wyjątek stanowił projekt WPZ 3.2.26 „Pełne 
wdrożenie RIS Dolnej Odry”, który był realizowany przez UŻŚ w Szczecinie, a jego 
monitoring odbywał się w formie nadzoru nad Dyrektorem tego urzędu. 

Z dniem 1.01.2018 r Minister objął nadzór nad PGW Wody Polskie będącym 
jednostką odpowiedzialną za prowadzenie inwestycji dotyczących modernizacji  
i utrzymania śdw. W ramach tego nadzoru Minister wdrożył następujące narzędzia: 

1. Uzgadnianie z Ministrem GMiŻŚ przez PGW Wody Polskie Programu inwestycji 
w gospodarce wodnej72 (Program podlegał wcześniej opiniowaniu przez 
DGWiŻŚ); 

2. Zobowiązanie PGW Wody Polskie do dokonania analizy za I półrocze 2019 r.  
w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego projektów, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożenia realizacji i podejmowanych działań zapobiegawczych 
w celu minimalizacji ryzyk. Począwszy od III kw. 2019 r. Minister ustalił następnie 
kwartalny cykl przekazywania ww. analizy; 

3. Bieżący monitoring postępu rzeczowo-finansowego POPDOW73, odbywający się 
podczas cyklicznych spotkań Komitetu Roboczego POPDOW, cotygodniowych 
spotkań kierownictwa PGW Wody Polskie z nadzorującym Podsekretarzem 
Stanu w MGMiŻŚ oraz codwutygodniowych raportów dotyczących postępów  
w realizacji inwestycji74; 

4. Monitoring przygotowania i stanu realizacji zadań współfinansowanych w ramach 
POIiŚ 2014 – 2020 w formie bieżącej sprawozdawczości75 oraz w formie 
odbywających się kilka razy do roku spotkań monitoringowych z CUPT oraz 
Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju; 

5. Wykorzystanie sprawozdawczości przekazywanej przez PGW Wody Polskie 
(kwartalnie oraz rocznie) do MGMiŻŚ z wykonania rzeczowego i finansowego 
dotacji celowych76, które PGW Wody Polskie otrzymało od Ministra; 

6. Szczególny nadzór Podsekretarza Stanu w MGMiŻŚ nad projektem „Ochrona 
przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia 
do Zatoki - Stopień wodny poniżej Włocławka” pełniącego funkcję 
Przewodniczącego Komitetu Sterującego w sprawie realizacji budowy, 
zatwierdzającego i rekomendującego do realizacji zadania zmierzające do 
przygotowania i budowy tej inwestycji. 

                                                      
71 Przed 1.08.2018 r. tj. przed wejściem w życie ustawy Prawo wodne inwestorami w zakresie prowadzenia inwestycji 

dotyczących modernizacji i utrzymania śdw były RZGW. 
72 Pierwszego uzgodnienia Minister dokonał w maju 2018 r., a kolejnego w czerwcu 2019 r. 
73 Część zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem śdw realizowano w ramach w ramach POPDOW. 
74 począwszy od 27.11.2018 r. 
75 Zgodnie z podziałem instytucjonalnym wdrażania POIiŚ 2014 – 2020 za prowadzenie kontroli inwestycji 

współfinansowanych przez UE odpowiadała Instytucja Pośrednicząca, której funkcję w kontrolowanym okresie pełnił CUPT. 
76 Na realizację zadań związanych z gospodarką wodną, w tym projektów z udziałem środków UE. 
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Z uwagi na pozostawienie w PGW Wody Polskie kompetencji wykonywania 
uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa dotyczących majątku i nieruchomości 
składających się na śdw Minister nie zażądał przekazania wyników inwentaryzacji 
tych składników majątkowych od PGW Wody Polskie77. 

Stosownie do art. 358 ust. 2 ustawy Prawo wodne Minister dokonał w dniu 
1.07.2019 r. oceny działalności PGW Wody Polskie i zatwierdził sprawozdanie z tej 
działalności za poprzedni rok. 

3.2 W latach 2016-2019 Minister nie zaplanował i nie przeprowadził audytów  
w obszarze realizacji zadań na rzecz rozwoju śdw, ze względu na wyniki analizy 
ryzyka i priorytety określone przez Ministra i Komitet Audytu MGMiŻŚ78. 

Minister przeprowadził w 2016 r. kontrolę poprawności funkcjonowania UŻŚ  
w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem sposobu jego organizacji oraz 
realizacji przez dyrektora UŻŚ wybranych zadań wynikających m.in. z ustawy  
o żegludze śródlądowej, w ramach której w obszarze śdw oceniono pozytywnie 
realizację zadań w zakresie prowadzenia weryfikacji ustalonej głębokości 
tranzytowej na szlakach żeglownych79. Kontrola o podobnym zakresie została 
wykreślona z planu na 2017 r.80. Minister nie zatwierdził planów kontroli na 2019 r.  
w jednostkach organizacyjnych PGW Wody Polskie, natomiast dokonał takiego 
zatwierdzenia na 2020 r. w dniu 28.02.2019 r. Pracownicy MGMiŻŚ nie 
przeprowadzali samodzielnie kontroli inwestycji na śdw. W ramach projektów 
ujętych w WPZ komórki CUPT prowadziły 47 kontroli: 35 w obszarze prowadzenia 
zamówień publicznych, 9 wizyt monitoringowych, 2 kontrole na miejscu realizacji 
projektu, 1 audyt operacji (wyniki kontroli: 39 bez zastrzeżeń, 8 z nieistotnymi 
zastrzeżeniami). Pomimo, że MGMiŻŚ nie było bezpośrednio uwzględnione  
w systemie wdrażania POIiŚ, brało w nim czynny udział m.in. poprzez stałą 
reprezentację w Komitetach Monitorujących POIiŚ 2014 – 2020 oraz w spotkaniach 
przeglądowych mających na celu określenie postępu we wdrażaniu projektów. 
Ponadto, MGMiZŚ uczestniczyło w obradach Komitetu Roboczego POPDOW81. 

Minister dotychczas nie dokonał oceny ryzyka wdrażanej koncepcji rozwoju śdw, 
ponieważ ocena taka została przewidziana do przeprowadzenia w toku prac nad 
Programem Rozwoju ODW i Programu Rozwoju DWRW, natomiast ocena ryzyka 
poszczególnych zadań z zakresu rozwoju śdw była dokonywana w ramach kontroli 
zarządczej przez elektroniczny system e-risk 2 razy w roku82. Określono też ryzyka 
dla poszczególnych inwestycji. DGWiŻŚ monitorował działania jednostek 
realizujących projekty, których celem było zmniejszenie ryzyk i podejmował w razie 
konieczności działania wspierające lub dyscyplinujące (np. podjęto starania 

                                                      
77 Minister wystąpił do Ministra Środowiska 25.07.2017 r. o przygotowanie wykazu nieruchomości gruntowych położonych  

w międzywalu śdw o szczególnym znaczeniu transportowym, a także wykazu nieruchomości, budynków i budowli oraz 
urządzeń wodnych, z wyjątkiem wałów przeciwpowodziowych, funkcjonalnie i bezpośrednio powiązanych ze śdw  
o szczególnym znaczeniu transportowym, znajdujących się w obrębie ich działek ewidencyjnych (o których mowa w art. 193 
ust. 5 pkt. 2-3 ustawy Prawo wodne). 

78 W 2018 r. zrealizowano zadanie audytowe w obszarze wykonywania obowiązków organu odwoławczego z zakresu 
bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej. 

79 UŻŚ w Warszawie nie prowadził w latach 2016-2019 zadań z zakresu rozwoju śdw. 
80 Korekta planu kontroli z dn. 27.09.2017 r. 
81 Komitet Roboczy POPDOW funkcjonuje pod auspicjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
82 W ramach analizy ryzyka działalności w 2019 r. wyodrębniono dla celu „Zwiększenie dostępności portów morskich wraz  

z poprawą jakości transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego” oraz dla celu „Opracowanie projektów programów 
rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce” ryzyko niedotrzymania terminów wykonania poszczególnych analiz 
cząstkowych. Dla tego ryzyka zaplanowano mechanizmy kontroli ryzyka m.in. w postaci wprowadzenia codwutygodniowych 
spotkań koordynacyjnych Komitetu Sterującego, sporządzanie comiesięcznych raportów kontrolnych, comiesięcznych 
spotkań z jednostkami zaangażowanymi w prowadzenie analiz, udział przedstawicieli tych jednostek w Komitecie 
Sterującym ds. inwestycji na śdw i grupach roboczych, a także udział przedstawicieli […] Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. warsztatach analizy 
kosztów i korzyści dla projektu ODW. 
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zapewnienia finasowania koniecznego do ukończenia zagrożonej budowy stopnia 
wodnego w Malczycach). 

(akta kontroli str. 209-265, 778-782, 811-814, 975-984, 1017-1018, 1234-1237, 
1340-1346, 1435-1441) 

3.3 Minister podjął częściowo skuteczne działania zmierzające do zapewnienia, aby 
nowe inwestycje w ramach infrastruktury krzyżującej się ze śdw o znaczeniu 
międzynarodowym, wymienione w porozumieniu AGN uwzględniały minimalny 
prześwit ponad WWŻ83 pomimo, że inwestycje te były realizowane przez jednostki 
niepodlegające MGMiŻŚ. Po wykonaniu opracowania pn. „Inwentaryzacja części 
składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym”84, 
Minister zwrócił się w dn. 12.04.2017 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa  
z wnioskiem o uwzględnienie w przyszłych inwestycjach dotyczących mostów 
kolejowych lub drogowych, krzyżujących się z drogami wodnymi E-30, E-40 i E-70 
prześwitu ponad WWŻ na poziomie co najmniej 7 m. Minister Infrastruktury  
i Budownictwa przekazał te wytyczne […]85 oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w sprawie sporządzenia wykazów takich mostów. Minister 
ponownie wystąpił w dn. 18.06.2018 r. do Ministra Infrastruktury w sprawie 
wzajemnego konsultowania stanowisk w zakresie infrastruktury krzyżującej się  
z drogami wodnymi, aby projektowane budowle zapewniały parametry wynikające  
z wymogów porozumienia AGN (prześwit ponad WWŻ minimalny: 5,25 m),  
a Minister Infrastruktury przekazał stosowne wytyczne do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. W wyniku korespondencji ustalono listę inwestycji, w których 
zmiany zapewniające prześwit ponad WWŻ odpowiedni dla min. IV klasy drogi 
wodnej, zostaną wprowadzone […]86, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad oraz PGW Wody Polskie. Spośród 8 mostów kolejowych objętych 
inwestycjami w latach 2016-2020 w przypadku 3 z 4 niespełniających wymogu 5,25 
m ponad WWŻ zdecydowano o budowie nowego mostu. Spośród 19 mostów 
drogowych objętych inwestycjami w latach 2017-2027 w przypadku  
4 niespełniających wymogu 5,25 m ponad WWŻ nie podjęto decyzji  
o dostosowaniu do tego wymogu. Ponadto MGMiŻŚ prowadziło w powyższym 
zakresie korespondencję z podmiotami prywatnymi, wykonawcami robót  
i instytucjami odpowiedzialnymi za projekty infrastruktury krzyżujących się  
z drogą wodną E-30. 

(akta kontroli str. 776-808, 1340-1346, 1419-1423) 

3.4 Sprawowanie nadzoru nad budową i funkcjonowaniem RIS 

Do zadań DGWiŻŚ87, uprzednio DŻŚ88, należały sprawy nadzoru ministra nad 
działalnością dyrektorów UŻŚ. W myśl zapisów ww. regulaminów wewnętrznych 
zagadnienia nadzoru nad systemem RIS (w zakresie: utrzymania i rozwoju systemu, 
monitorowania i wspierania realizacji projektów wodnych śródlądowych) przypisane 

                                                      
83 Wysoką Wodę Żeglowną, tj. maksymalny poziom wody na drodze wodnej, przy którym dopuszczona jest żegluga. 
84 MGMiŻŚ, Warszawa 2017 r. 
85 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 

i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 

86 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji publicznej w zakresie współpracy z podmiotem gospodarczym. 

87 W myśl zapisów regulaminów wewnętrznych: Regulamin wewnętrzny Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lutego 2019 r. zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego MGMiŻŚ; Regulamin wewnętrzny 
Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 sierpnia 2018 r. zatwierdzony przez Dyrektora 
Generalnego MGMiŻŚ. 

88 Regulamin wewnętrzy Departamentu Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 listopada 2017 r. zatwierdzony przez Dyrektora 
Generalnego MGMiŻŚ; Regulamin wewnętrzy Departamentu Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 marca 2017 r. zatwierdzony 
przez Dyrektora Generalnego MGMiŻŚ; Regulamin wewnętrzy Departamentu Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 czerwca 2016 
r. zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego MGMiŻŚ. 
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zostały pracownikom: Wydziału Bezpieczeństwa i Administracji (2 osoby: naczelnik 
wydziału i pracownik merytoryczny), Wydziału Inwestycji (2 osoby: naczelnik 
wydziału i pracownik merytoryczny). 

Ponadto Biuro Budżetowo-Finansowe we współpracy z Departamentem GWiŻŚ 
odpowiedzialne było m.in. za współpracę z UŻŚ w Szczecinie w zakresie 
finansowania systemu RIS. 

UŻŚ w Szczecinie realizujący projekty w ramach RIS, na bieżąco uzgadniał  
z dyrektorem GWiŻŚ zakres planowanych projektów oraz planowane zmiany 
funkcjonowania Centrum RIS. 

W związku z realizacją Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry w dniu 28 lutego 
2012 r. zawarto Porozumienie wykonawcze pomiędzy Ministerstwem Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej a UŻŚ w Szczecinie. Zgodnie z ww. 
porozumieniem Urząd Żeglugi Śródlądowej, jako podmiot odpowiedzialny za 
realizację informował Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo) o działaniach w ramach 
realizowanego projektu. Ministerstwo monitorowało realizację projektu oraz 
poprawność wykorzystywania środków finansowych. 

Dyrektor Departamentu GMiŻŚ w sprawie sprawowanego nadzoru nad pilotażowym 
projektem wdrożenia systemu RIS wyjaśnił, że: „Na etapie pilotażowego wdrożenia 
systemu RIS pracownicy Ministerstwa sprawowali bezpośredni nadzór nad 
wdrożeniem systemu, w tym brali udział w spotkaniach roboczych z wykonawcami 
Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Dodatkowo zarówno 
Dyrektor UŻŚ w Szczecinie, jak również pracownicy tego urzędu byli w stałym 
kontakcie telefonicznym i mailowym z departamentami merytorycznymi  
w Ministerstwie nadzorującymi Urząd oraz budowę systemu RIS oraz informowali 
zarówno o problemach jak i postępach w pracach. UŻŚ na bieżąco przekazywał 
wszystkie dokumenty dotyczące spraw rzeczowo-finansowych. Ponadto UŻŚ 
przedkładał do Ministerstwa sprawozdania z rocznej działalności, w której 
znajdowały się informacje o bieżącej działalności oraz o realizowanych projektach”. 

(akta kontroli str. 137-144 i 459-465) 

W związku z realizacją Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry przeprowadzono 
następujące kontrole: w 2012 r.- kontrola przeprowadzona przez pracowników 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dalej MTBiGM) 
przeprowadzona w UŻŚ w Szczecinie i MTBiGM; w 2013 r. - kontrola Najwyższej 
Izby Kontroli przeprowadzona w UŻŚ w zakresie warunków rozwoju żeglugi 
śródlądowej; w 2014 r. - audyt zewnętrzny niezależnej firmy przeprowadzony w UŻŚ 
w Szczecinie, w 2016 r. – audyt finansowy Komisji Europejskiej. W wyniku tych 
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących wdrożonego i realizowanego 
systemu RIS.  

Urzędy Żeglugi Śródlądowej jako jednostki podległe i nadzorowane przez ministra 
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej sporządzały oświadczenia o stanie 
kontroli zarządczej. Oświadczenia te były analizowane i oceniane przez 
pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Administracji Departamentu GWiŻŚ oraz 
dyrektora Departamentu GWiŻŚ. Przy ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej 
brano pod uwagę informacje zawarte w ankietach oraz całokształt współpracy 
Departamentu GWiŻŚ z UŻŚ. W obszarze dotyczącym wdrażania i funkcjonowania 
RIS nie zidentyfikowano nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 137-144, 459-465 i 1337-1346) 

W kwestii sprawowanego nadzoru Ministra nad realizacją od 2016 r. do chwili 
obecnej zadania w zakresie wdrażania projektu: „Pełne wdrożenie RiS Dolnej Odry", 
realizowanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Zastępca Dyrektora 
Departamentu GWiŻŚ wyjaśnił: „Nadzór Ministra właściwego do spraw żeglugi 
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śródlądowej nad realizacją projektu: „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”, odbywał 
się zarówno drogą kontaktów telefonicznych, e-mailowych, pisemnych oraz  
w ramach spotkań pomiędzy przedstawicielami Urzędu Żeglugi Śródlądowej  
w Szczecinie i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Zastępca Dyrektora Departamentu GMiŻŚ w wyjaśnieniach w zakresie zgłaszanych 
przez Urząd Żeglugi Śródlądowej problemów związanych z realizacją projektu 
„Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry” zawarł, że: UŻŚ w Szczecinie na bieżąco 
zgłaszał do MGMiŻŚ problemy związane z realizacją projektu poprzez 
korespondencję, spotkania robocze i rozmowy telefoniczne. Problemy były na 
bieżąco konsultowane oraz rozwiązywane przez MGMiŻŚ poprzez przekazywanie 
wytycznych. Dodatkowo przedstawiciele Ministerstwa uczestniczyli w spotkaniach 
organizowanych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w naradach 
dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej”. 

Przy realizacji projektu pn. „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry” wystąpiły problemy  
z budową Centrum RIS. W związku z unieważnieniem kolejnego (trzeciego) 
postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
dla Centrum RIS, odstąpiono od realizacji planowanego zadania w ramach ww. 
projektu, gdyż kontynuowanie inwestycji, stanowiłoby poważne zagrożenie dla 
terminowej realizacji głównego celu projektu, tj. wdrożenia usługi RIS na nowym 
obszarze. 

 (akta kontroli str. 1337-1346) 

W okresie od 2016 r. - I półrocze 2019 r. pracownicy Departamentu Żeglugi 
Śródlądowej, obecnie Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej oraz 
innych komórek organizacyjnych MGMiŻŚ nie przeprowadzali kontroli wewnętrznych 
w zakresie wdrażania projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry” (nr projektu 
POIS.03.02.00-00-0007/16). 

W okresie 07.08.2018 r. - 20.11.2018 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
przeprowadziło kontrolę ex-post w ramach projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej 
Odry” i zweryfikowało zamówienie publiczne zakończone podpisaniem umowy nr 
10/2016 z dnia 11.10.2016 r. na kwotę 124,8 tys. zł brutto na świadczenie usługi 
Specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości. W trakcie kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości - kontrola z oceną bez zastrzeżeń. 

Ponadto w 2017 r. w ramach realizowanego projektu pn. „Pełne wdrożenie RIS 
Dolnej Odry” CUPT skontrolowało trzy postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (kontrola ex-ante) na: pełnienie funkcji Eksperta ds. budowlanych, 
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, sprawowanie nadzoru techniczny RIS  
w zakresie budowy i eksploatacji systemu RIS Dolnej Odry. 

W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1337-1346) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

NIK pozytywnie ocenia sprawowanie nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za 
realizację zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji i utrzymania śródlądowych 
dróg wodnych, z uwagi na jednoznaczne i szczegółowe przypisanie zadań 
nadzorczych komórkom MGMiŻŚ oraz wykorzystanie istniejącej struktury PGW 
Wody Polskie w zakresie kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także systemu 
ustanowionego przez inne instytucje w zakresie monitorowania i kontroli realizowanych 
projektów. Minister zapewnił sobie otrzymywanie informacji o wdrażanych inwestycjach. 
Jednakże, NIK negatywnie ocenia nieprowadzenie przez Ministra kontroli i audytów 
w zakresie rzetelności realizacji zadań nadzorczych przez komórki MGMiŻŚ i jednostki 
podległe. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK pozytywnie ocenia podejmowane przez Ministra starania w zakresie 
zapewnienia spełnienia wymogów wynikających z Porozumienia AGN przez 
elementy infrastruktury krzyżującej się z międzynarodowymi drogami wodnymi, 
będące przedmiotem inwestycji prowadzonych przez inne instytucje i podmioty. 

NIK nie wnosi uwag do sposobu sprawowanego nadzoru nad budową  
i funkcjonowaniem RIS.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Niezwłoczne podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do 
opracowania dokumentu pn. „Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły”. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy  
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

 

Warszawa, 12 września 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezes 

Najwyższa Izba Kontroli 

//Mieczysław Łuczak// 
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