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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie (dalej: PGW WP lub 
PGW Wody Polskie) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (dalej: KZGW) 

 

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
(dalej: Prezes PGW WP), z dniem 17 stycznia 2018 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił  
Mariusz Gajda, Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, od 1 stycznia 
do 16 stycznia 2018 r.  

1. Opracowanie kompleksowej koncepcji zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa.  
2. Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie niedoborom wody  

w rolnictwie. 
3. Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na gospodarowanie 

rolniczymi zasobami wodnymi. 
 

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., z uwzględnieniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem, mających istotny wpływ na działalność objętą 
kontrolą, a także zdarzeń występujących do zakończenia czynności kontrolnych. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Małgorzata Czuchryta, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KRR/25/2020 z 26 maja 2020 r.  

Izabela Piotrowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KRR/24/2020 z 26 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Działania Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie mające na 

celu przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie były prowadzone w ramach 

zapobiegania skutkom suszy, jednakże ich ukierunkowanie na zapewnienie wody na 

potrzeby rolnictwa nastąpiło dopiero w 2020 r.  

Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie 

odbywała się w ramach obowiązujących w PGW WP dokumentów określających 

ogół zadań w gospodarce wodnej. Dopiero w opracowanych w 2020 r. założeniach 

do Programu kształtowania zasobów wodnych (dalej: PKZW) przewidziano, że do 

końca 2022 r. PGW WP zrealizuje 148 zadań mających na celu przywrócenie 

dwufunkcyjności urządzeń melioracyjnych, która zapewni zarówno odprowadzanie 

wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów jak również retencję wód w okresach 

suszy.  

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 dalej: ustawa o NIK 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
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Prowadzone przez PGW WP działania w zakresie przeciwdziałania niedoborom 

wody w rolnictwie zostały uwzględnione w dokumencie określającym systemowe 

podejście do przeciwdziałania i zapobiegania skutkom suszy, którego przyjęcie 

przewidziano na koniec 2020. Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy (dalej: 

PPSS) określał długoterminowe (do 2027 r.) kierunki działań w zakresie rozwoju 

retencji wodnej oraz przeciwdziałania skutkom suszy, a tym samym zapewnienia 

odpowiedniej ilości wód użytecznych dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich 

sektorów gospodarki narodowej. Opracowany projekt, zawierał m.in. informacje 

o planowanych i realizowanych przez PGW WP inwestycjach służących zwiększeniu 

retencji oraz katalog działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy, 

w tym w rolnictwie. Na dzień 30 czerwca 2020 r. PGW Wody Polskie realizowały 

35 z 99 inwestycji służących zwiększeniu retencji wskazanych w załączniku 1A 

do projektu PPSS, na których realizację poniesiono koszt w wysokości 125 406,4 tys. zł.  

W Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej monitorowano postęp rzeczowy 

i finansowy wszystkich zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych realizowanych przez 

jednostki organizacyjne PGW WP oraz realizowano kontrole gospodarowania 

wodami w podmiotach prowadzących działalność związaną z rolnictwem.  

Prowadzono kampanie informacyjne i działania edukacyjne na temat suszy 

i zagrożeń z nią związanych, efektywnego korzystania z posiadanych zasobów 

wodnych oraz działań służących poprawie stanu wód w Polsce. Zainicjowano 

powstanie „Partnerstwa wodnego” zakładającego współpracę PGW WP z 

jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami na rzecz zwiększenia 

terenowej koordynacji działań w zakresie retencji korytowej oraz opracowania 

najlepszych standardów w tym obszarze.  

Badanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego przez KZGW projektu 

„Opracowanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” oraz 

na kampanie prowadzone pod wspólnym hasłem „Stop Suszy” w łącznej wysokości 

12 370,9 tys. zł wykazało, że zostały poniesione celowo i zaewidencjonowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami PGW WP. 

Stwierdzone naruszenia wymaganych terminów dotyczących prowadzonych przez 

KZGW postępowań administracyjnych nie miały bezpośredniego wpływu na 

skuteczność zadań zmierzających do przeciwdziałania niedoborom wody w 

rolnictwie.    
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Opracowanie kompleksowej koncepcji zapewnienia 
wody na potrzeby rolnictwa 

1.1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.4 Prawo wodne (ustawa Prawo 
wodne) zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności 
i gospodarki oraz ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, 
w szczególności w zakresie: ochrony przed powodzią oraz suszą (ust. 2), ochrony 
zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną 
eksploatacją (ust. 3), a także zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz 
przemysłu (ust. 5). 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym obowiązującym do 31 marca 2019 r.5 
w strukturze organizacyjnej PGW WP wyodrębniono Pion Ochrony Przed Powodzią 
i Suszą (dalej: POPPiS) do zadań którego należało zarówno prowadzenie spraw na 
rzecz zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa (ze szczególnym uwzględnieniem 
problemów niedoboru wody) jak również spraw dotyczących przeciwdziałaniu skutkom 
suszy. Od 1 kwietnia 2019 r.6 zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy 
pozostały w kompetencji POPPiS, a prowadzenie spraw na rzecz rolnictwa nie było 
już wprost przypisane do zadań KZGW. Według Prezesa PGW WP zadania 
dotyczące zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa nie wynikają ani bezpośrednio 
zapisów ustawy Prawo wodne, ani ze statutu PGW WP, są one pochodną wszystkich 
działań kompleksowych realizowanych przez pion ochrony przed powodzią i suszą, 
a służących ogólnie pojętej, zrównoważonej gospodarce wodnej.  

Od 1 stycznia 2018 r. za realizację ww. zadań POPPiS odpowiadał Departament 
Ochrony Przed Powodzią i Suszą (dalej: DOPPiS). Z dniem 3 czerwca 2020 r.7 
w ramach DOPPiS utworzono Wydział Kształtowania Zasobów Wodnych,   
do którego należy m.in. opracowanie i wdrażanie projektu programu na rzecz 
kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych dla zapewnienia retencji 
wód na użytkach rolnych w okresach suszy. 

 (dowód: akta kontroli str. 8 płyta CD plik 007 i 012, 152-160, 303-308) 

1.2. Dokumentami regulującym działania w gospodarce wodnej do końca 2021 roku 

były plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które zostały przyjęte 

przez Radę Ministrów w drodze rozporządzeń z dnia 18 października 2016 r. 

Opracowane dla 10 dorzeczy plany8 – stanowiące podstawę podejmowania decyzji 
                                                      
3 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. 
4  Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.  
5  § 7 pkt 2 i 16 regulaminu organizacyjnego PGW WP wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2018 Prezesa 

PGW Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowemu 
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.  

6  Zgodnie z § 34 pkt 17 regulaminów organizacyjnych PGW WP wprowadzonych: zarządzeniem nr 5/2019 
Prezesa PGW Wody Polskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (zarządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2019 r.) oraz 
zarządzeniem nr 80/2019 Prezesa PGW Wody Polskie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania 
regulaminu organizacyjnego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (zarządzenie weszło 
w życie 1 stycznia 2020 r.). 

7  Zarządzenie nr 39/2020 Prezesa PGW Wody Polskie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmian regulaminu 
organizacyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

8  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza: Odry (Dz. U. poz. 1967), Wisły (Dz. U. poz. 1911), Dniestru (Dz. U. 1917), Dunaju (Dz. U. 
poz. 1918), Jarft (Dz. U. poz. 1919), Łaby (Dz. U. poz. 1929), Niemna (Dz. U. poz. 1915), Pregoły (Dz. U. poz. 
1959), Świeżej (Dz. U. poz. 1914) i Ücker (Dz. U. poz. 1818). Plany gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy zwane są również „pierwszą aktualizacją aPGW”. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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kształtujących stan zasobów wodnych i zasad gospodarowania wodami 

w przyszłości – zawierały elementy określone w art. 114 ust. 1 i 4 ustawy Prawo 

wodne z dnia 18 lipca 2001 r.9 We wszystkich planach dokonując charakterystyki 

poszczególnych dorzeczy za negatywne skutki zmiany klimatu uznano m.in.: 

przyrost częstości występowania sumy opadów nawalnych, skrócenie czasu trwania 

pokrywy śnieżnej, wydłużanie suszy glebowej i hydrologicznej oraz postępujący 

deficyt dobrej jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. W przypadku 

pięciu dorzeczy10 stwierdzono również, że intensywne zapotrzebowanie na wodę 

w rolnictwie wpłynie na zmniejszenie objętości zasobów wód powierzchniowych.  

W kontrolowanym okresie w KZGW trwały prace związane z przygotowaniem 

dokumentów będących podstawą do opracowania drugiej aktualizacji planów 

gospodarowania wodami dla dziewięciu obszarów dorzeczy11, których zakończenie 

zaplanowano do 22 grudnia 2021 r.  

(dowód: akta kontroli str. 25-27, plik 011 na płycie CD str. 28, 309, 312-334, 341-344)  

Długoterminowe kierunki działań w zakresie rozwoju retencji wodnej oraz 

przeciwdziałania skutkom suszy ujęte zostały w projekcie Planu przeciwdziałania 

skutkom suszy (PPSS)12, który zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo wodne 

przygotowało PGW Wody Polskie i uzgodniło z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (dalej: Minister GMiŻŚ) oraz 

z wojewodami. Projekt ten powstał przy wykorzystaniu sporządzonych przez 

dyrektorów siedmiu13 regionalnych zarządów gospodarki wodnej planów lub 

projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych14. Celem, 

opracowywanego na okres sześciu lat (2021-2027), PPSS jest przeciwdziałanie 

skutkom suszy, a celami szczegółowymi: skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi 

dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych, zwiększanie retencjonowania 

(magazynowania) wód, edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań 

powiązanych z suszą oraz stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania 

działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

(akta kontroli str. 502-505, 647-650, 651-1040, 1838-1940, 2203, 2217-2313) 

Zgodnie z art. 185 ust. 3 ustawy Prawo wodne minister właściwy do spraw 

gospodarki wodnej skierował projekt PPSS do konsultacji społecznych, które trwały 

od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. W tym czasie 321 podmiotów złożyło 

843 uwagi. Większość zgłoszonych uwag i wniosków stanowiła propozycje zadań 

inwestycyjnych do ujęcia w PPSS i załącznika dotyczącego inwestycji (392) oraz 

katalogu działań przeciwdziałających skutkom suszy (62).    

                                                      
9  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.), uchylona z dniem 1 stycznia 2018 r. 
10  Dotyczy rzeki: Świeża, Wisła, Pregoła, Odry i Niemen. 
11  Dotyczy rzeki: Wisła, Odra, Dniestr, Dunaj, Banówka, Łaba, Niemen, Pregoła i Świeża. 
12  W dniu 9 listopada 2018 r. PGW WP zawarły umowę na wykonanie usługi pn. „Opracowanie planu 

przeciwdziałania skutkom suszy”. Umowa zawarta została z konsorcjum firm, których liderem jest Tractebel 
Engineering S.A. (obecnie Antea Polska S.A.). Poza opracowaniem projektu PPSS konsorcjum 
odpowiedzialne było m.in. za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu PPSS oraz działań 
informacyjno-promocyjnych związanych z tym projektem (zadanie 4).  

13  Do 1 stycznia 2018 r. funkcjonowało siedem regionalnych zarządów gospodarki wodnej (w Gdańsku, 
Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu). 

14  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zawarł 12 czerwca 2017 r. umowę z konsorcjum firm reprezentowanym 
przez Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. na wykonanie usługi pn. „Opracowanie materiałów merytorycznych 
do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”. Umowa 
zakładała m.in. analizę planów lub projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych 
z uwzględnieniem ich specyfiki oraz analizę aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym w kontekście przeciwdziałania skutkom suszy.  
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Spośród uwag i wniosków dotyczących działań inwestycyjnych uwzględniono około 

50% uwag. Dyrektor DOPPiS poinformował, że „Wszystkie te działania, ale także 

inne działania – obecnie już realizowane przez PGW WP, są odpowiedzią na 

pogłębiający się kryzys wodny i coraz częstsze i głębsze susze. Obecnie kończy się 

procedura opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu PPSS wraz 

z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu prognozy i projektu Planu 

(miesięczne konsultacje trwały od 25 maja 2020 do 24 czerwca 2020). PPSS 

zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki 

wodnej na jesieni 2020 r.” 

(akta kontroli str. 1040, 2203) 

W projekcie PPSS, w katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy 

wskazano na szereg działań mających na celu przeciwdziałanie niedoborom wody 

w rolnictwie, tj. m.in.: 

 zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych;   

 budowa oraz przebudowa urządzeń melioracji wodnych dla zwiększenia 

retencji glebowej;  

 wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw 

polowych;  

 budowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych;  

 optymalizacja zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie części 

odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę rolniczą oraz 

zawierania umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków suszy 

rolniczej;  

 zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości doradców rolniczych i rolników 

w zakresie retencji na gruntach rolnych oraz propagowanie działań na rzecz 

upowszechniania upraw odpornych na wywołane przez suszę niedobory wody 

glebowej, zabiegów agrotechnicznych wpływających na zwiększenie zawartości 

próchnicy w glebie i poprawy retencji wody w glebie oraz ubezpieczania upraw 

i zwierząt;  

 opracowanie zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia wody 

w rolnictwie.  

(akta kontroli str. 509-646) 

Projekt PPSS zawierał trzy listy zadań inwestycyjnych: załącznik 1A – inwestycje 
wytypowane z programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej (dalej: PPI) 
służące zwiększeniu retencji, załącznik 1B – inwestycje związane ze zwiększeniem 
retencji korytowej w zlewniach na obszarach wiejskich i załącznik 1C – inwestycje, 
które zostały zgłoszone przez podmioty zewnętrzne (spoza PGW WP) w trakcie 
konsultacji społecznych. 

Zadania inwestycyjne służące zwiększeniu retencji wskazane w załączniku 1A 
dotyczyły planowanej budowy i przebudowy m.in.: sześć jazów, 25 zbiorników 
wodnych, 11 urządzeń służących stabilizacji lub piętrzeniu wody w jeziorach oraz 
pięć stopni wodnych. Jak informował Dyrektor DOPPiS w załączniku zawarto 
inwestycje realizowane, bądź planowane do realizacji przez PGW WP ujęte 
w programach planowanych inwestycji PGW WP. Dotyczyło to inwestycji 
znajdujących się na obszarach umiarkowanie i silnie zagrożonych suszą, a które 
poprzez realizację przyczynią się do przeciwdziałania skutkom suszy.  

Zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy i budowy urządzeń wodnych, w tym 
nadania funkcji nawadniającej istniejącym urządzeniom melioracyjnym wskazane 
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w załączniku 1B były odpowiedzią na zidentyfikowane zagrożenie występowania 
suszy rolniczej. W załączniku tym wymieniono m.in. zadania dotyczące budowy, 
odbudowy oraz remontu 145 zastawek, 81 jazów oraz 101 innych budowli służących 
retencjonowaniu wody. Dyrektor DOPPiS poinformował, że inwestycje te zostały 
wytypowane z uwzględnieniem wsparcia terenów rolniczych, aby poprawić zdolności 
retencyjne na obszarze danej zlewni, a ich lokalizacja była konsultowana   
z jednostkami samorządu terytorialnego, występującymi na danym terenie spółkami 
wodnymi oraz rolnikami indywidualnymi posiadającymi grunty w obszarze 
oddziaływania koryta rzeki. Zadania inwestycyjne i utrzymaniowe ujęte w załączniku 
1B stanowią założenia do PKZW. 

(akta kontroli str. 505, 509-646, 1826) 

1.3. W dniu 6 lutego 2020 r., w KZGW, powołano Zespół ds. opracowania projektu 
Programu Kształtowania Stosunków Wodnych na Obszarach Rolnych15. Zespół 
został zobowiązany do identyfikacji zagadnień problemowych i opracowania 
propozycji kierunków zmian w zakresie kształtowania stosunków wodnych na 
obszarach rolnych, opracowania założeń do projektu Programu Kształtowania 
Stosunków Wodnych na Obszarach Rolnych16, a także przygotowania propozycji 
niezbędnych zmian w ustawie Prawo wodne oraz innych aktach prawnych 
regulujących tę tematykę -– we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej   
i Żeglugi Śródlądowej (dalej: MGMiŻŚ). Przyjęto, że ww. zadania będą przez Zespół 
realizowane do 31 grudnia 2020 r.  

W ramach założeń do Program kształtowania zasobów wodnych17 zaplanowano 
w latach 2020-2022 budowę, odbudowę lub remont 644 urządzeń wodnych 
(jazów, zastawek, mnichów itp.) w zakresie 148 zadań, z tego 93 utrzymaniowych 
oraz 55 inwestycyjnych. Według założeń, objętość zretencjonowanych wód wzrośnie 
o 32 429,5 tys. m3 na obszarze 30 047 tys. ha gruntów w skali kraju. Koszt realizacji 
zadań został oszacowany na łączną kwotę około 157 004,5 tys. zł, w tym w 2020 r. 
na ponad 61 770 tys. zł. Największą liczbę urządzeń objętych projektem PKZW 
przewidziano na terenach podlegających: RZGW18 Szczecin (186), RZGW Poznań 
(70) i RZGW Białystok (69), co stanowi nieco ponad 50% wszystkich 
zaplanowanych zadań. Największe środki finansowe zaplanowano na budowę, 
odbudowę lub remont urządzeń znajdujących się na terenie RZGW Poznań  
(30 357 tys. zł), RZGW Gliwice (28 470 tys. zł) i RZGW Białystok (16 578,7 tys. zł). 
Do czasu zakończenia kontroli żadne z zadań, poza fazą przygotowawczą 
(formalnoprawną), nie zostało zrealizowane. Szczegóły o stanie realizacji zadań 
przewidzianych w ramach PKZW opisano w trzecim punkcie niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  

Pierwsza wersja założeń do PKZW wraz z wykazem i szacunkowymi kosztami 
planowanych działań, z podziałem na regionalne zarządy gospodarki wodnej, 
została przekazana przez KZGW do MGMiŻŚ ― 22 kwietnia 2020 r., a kolejna ― 
24 czerwca 2020 r. W dniu 14 marca 2020 r. informując Ministra GMiŻŚ 
o wstępnych założeniach do PKZW zwrócono uwagę, że jednym z zagrożeń dla 
realizacji zaplanowanych działań jest brak zabezpieczonych środków finansowych 
na ten cel. Poinformowano, że ich realizacja wiąże się z koniecznością zawieszenia 

                                                      
15  Zarządzenie nr 6/2020 Prezesa PGW Wody Polskie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do 

spraw opracowania Projektu Programu Kształtowania Stosunków Wodnych na Obszarach Rolniczych.  
16  Program określano również jako: „Program mający na celu rozwój retencji korytowej”, „Program 

kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych”, „Program kształtowania zasobów wodnych na 
małych ciekach” lub „Program nawodnień rolniczych”.  

17  Zgodnie z tabelą 3 pn. „Podsumowanie finansowo-ilościowe w podziale wojewódzkim wariant I wstępne 
zestawienie zadań związanych ze zwiększeniem retencji na obszarach wiejskich zgodnie z założeniami 
Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy ― Wszystkie działania” (według stanu na 30 czerwca 2020 r.). 

18  Skrót od Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. 
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49 zadań inwestycyjnych oraz rezygnacji z części zadań utrzymaniowych w zakresie 
dwukrotnego koszenia obwałowań i konserwacji cieków. Jak podał Zastępca 
Dyrektora DOPPiS „W związku z wdrożeniem PKZW, RZGW dokonały 
priorytetyzacji inwestycji. Realizacja tych, które nie były dostatecznie przygotowane 
(brak dokumentacji czy decyzji administracyjnych) została odroczona w czasie. 
W związku z powyższym, w przypadku pozyskania finansowania zewnętrznego, 
a także w miarę pojawiających się oszczędności w zakresie środków własnych, 
zadania te są sukcesywnie realizowane”. 

Wyboru działań inwestycyjnych i utrzymaniowych, planowanych do realizacji 
w ramach PKZW, dokonano w oparciu o propozycje zgłoszone przez RZGW. 
Jak poinformował Dyrektor DOPPiS głównym założeniem było osiągnięcie celu 
jakim jest zwiększenie retencji korytowej. W związku z tym przygotowany został 
zestaw zadań inwestycyjnych – głównie urządzeń piętrzących i utrzymaniowych – 
dotyczących remontów, z możliwością realizacji lub rozpoczęcia prac już 
w bieżącym roku, co pozwoliłoby na osiągnięcie wymiernych efektów najszybciej jak 
to możliwe w obliczu wzmacniającego się zjawiska suszy na początku 2020 r. 
Według Dyrektora DOPPiS zakres zestawionych zadań w ramach założeń będzie 
aktualizowany i korygowany w ciągu roku i dopiero po ich realizacji i ocenie 
osiągniętych efektów można będzie rozpocząć ewentualne rozmowy na temat 
konieczności opracowywania końcowej wersji PKZW, jego kształtu i zakresu.  

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 66-67, 107-123, 131-135, 257) 

1.4. Zespół ds. opracowania projektu Programu Kształtowania Stosunków Wodnych 
na Obszarach Rolnych odniósł się do koncepcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (dalej: MRiRW), zakładającej tworzenie „Lokalnych partnerstw na rzecz wody”. 
Zespół odnosząc się do zaproponowanych przez MRiRW rozwiązań wskazał, że ich 
realizacja wpłynie na lepszą współpracę użytkowników wód i instytucji 
zarządzających wodami oraz będzie wsparciem dla samorządów i spółek wodnych 
w walce ze skutkami suszy. Wniesione uwagi odnosiły się przede wszystkim do 
zaproponowanych przez MRiRW celów i struktur partnerstw oraz metodyki ich prac. 
Jak poinformował Zastępca Dyrektora DOPPiS udział PGW WP w kwestiach 
związanych z działaniem „Lokalnych partnerstw na rzecz wody” sprowadził się do 
uczestnictwa przedstawicieli PGW Wody Polskie w spotkaniach z koordynatorami 
prowadzącymi spotkania z ramienia MRiRW oraz przeszkolenia ich w zakresie 
kompetencji PGW WP.  

(dowód: akta kontroli str. 116-123, 497) 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uczestniczyło w pracach nad 
dokumentem pn. Założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 
2021–2027 z perspektywą do roku 2030, opracowanym przez MGMiŻŚ i przyjętym 
uchwałą przez Radę Ministrów w dniu 10 września 2019 r.19 Udział ten polegał 
przede wszystkim na zgłoszeniu do MGMiŻŚ planowanych i realizowanych 
inwestycji służących poprawie retencji wód, z wyszczególnieniem zadań 
wynikających z planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planów 
gospodarowania wodami, przewidzianych do realizacji w latach 2021–2027 
z perspektywą do roku 2030. Dla każdej ze zgłoszonych 94 inwestycji określono 
m.in. termin realizacji, źródła finansowania i potrzeby finansowe.  

 (dowód: akta kontroli str. 25-27, 36, 66-81, 161-165, 312-334, 424-499)  

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

                                                      
19  Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu 

przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” (M. P. poz. 941). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęło działania mające na celu 
opracowanie kompleksowych rozwiązań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, 
a w 2020 r. przyjęło rozwiązania na rzecz przeciwdziałania niedoborom wody 
w rolnictwie. Kierunek i katalog działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie 
skutkom suszy oraz zapewnienie wody dla ludności i wszystkich sektorów 
gospodarki narodowej określono w projekcie planu przeciwdziałania skutkom suszy, 
który został uzgodniony przez PGW WP z podmiotami określonymi w art. 185 ust. 1 
ustawy Prawo wodne. Zadania, służące zwiększeniu retencji korytowej, zostały 
natomiast przyjęte do realizacji przez PGW WP w formie trzyletniego projektu, 
tj. Programu Kształtowania Zasobów Wodnych.  

2. Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie 
niedoborom wody w rolnictwie  

2.1. Zgodnie z art. 365 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne PGW WP przygotowywało 
i przekazywało do zatwierdzenia przez Ministra GMiŻŚ roczne plany działania na 
lata: 2019 i 2020. W planach tych nie zostały wyodrębnione zagadnienia związane 
z przeciwdziałaniem niedoborom wody w rolnictwie. Zastępca Prezesa PGW WP 
wyjaśnił, że „większość zadań związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń 
wodnych, a także inwestycji w gospodarce wodnej są wielofunkcyjnymi zadaniami, 
łączącymi zarówno cele przeciwpowodziowe, jak i te dotyczące przeciwdziałania 
skutkom suszy. Należy zwrócić uwagę na duży przekrój użytkowników 
korzystających z wód i urządzeń, o których dobry stan dbają Wody Polskie, a więc 
zadania ustawowe wykonywane przez Wody Polskie nie dotyczą wyłącznie działań 
dla rolnictwa. W związku z powyższym PGW WP nie prowadzi odrębnie katalogu 
zadań i projektów uwzględniających wyłącznie działania związane 
z przeciwdziałaniem niedoborom wody w rolnictwie - jest to tylko część wszystkich 
zadań i grup użytkowników, dla których konieczne jest prawidłowe gospodarowanie 
wodami”. 

(akta kontroli str. 1044-1045, 2169) 

Stosownie do art. 240 ust. 9 pkt 2 ustawy Prawo wodne, PGW Wody Polskie 
sporządziło Program planowanych inwestycji w gospodarce wodnej na: 2018, 2019 
i 2020 r. Programy te zawierały planowane i realizowane projekty inwestycyjne, 
z podziałem na źródła finansowania. Każdego roku PPI był uzgadniany z Ministrem 
GMiŻŚ oraz 16 wojewodami. Jak poinformował Dyrektor DOPPiS w planach 
uwzględniano zadania zgłoszone przez regionalne zarządy gospodarki wodnej. 
Dyrektor DOPPiS poinformował również, że głównym kryterium, jakie PGW WP, 
przyjęło przy podziale środków, było zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
gospodarki wodnej, w tym finansowanie zadań dotyczących zarówno ochrony 
przeciwpowodziowej, przeciwsuszowej, działalności retencyjnej, transportowej oraz 
turystycznej. W pierwszej kolejności zabezpieczane były środki na zadania objęte 
decyzjami organów nadzoru budowlanego oraz inwestycje wieloletnie, w tym te 
z zaciągniętymi na kolejne lata zobowiązaniami finansowymi.  

(akta kontroli str. 1101-1102, 1107-1388, 2171, 2231-2232) 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie prowadziło ewidencji zadań 
inwestycyjnych dla potrzeb przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie. 
Dyrektor DOPPiS poinformował, że „(…) Należy mieć na względzie, że PGW WP 
realizuje zadania z 12 różnych źródeł finansowania i ze złożonym montażem 
finansowym, które w większości są wielofunkcyjne (zadania przeciwpowodziowe 
mają również funkcję retencyjną i przeciwsuszową). Dlatego podawanie informacji 
o inwestycjach wpływających stricte na niedobór wody w rolnictwie przy braku 
prowadzenia takiej sprawozdawczości jest niemożliwe do wykonania”. 

 (akta kontroli str. 1103, 1477, 1805-1806, 1098-1099)    

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zgodnie z art. 240 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo wodne PGW WP sporządzało Program 
realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu 
Państwa związanego z gospodarką wodną na lata: 2018, 2019 i 2020 (program 
utrzymaniowy). Wszystkie te programy zostały opracowane na podstawie 
zgłaszanych przez RZGW potrzeb w zakresie ogólnie pojętego utrzymania wód 
i urządzeń wodnych oraz były uzgodnione z Ministrem GMiŻŚ. Dyrektor DOPPiS 
poinformował, że ze względu na ograniczone środki finansowe, jakimi PGW WP 
dysponuje m.in. na zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, 
priorytetowymi zadaniami są te dotyczące decyzji organów nadzoru budowlanego 
oraz kluczowych ze względu na ochronę przed powodzią i suszą.  

W 2018 r. wykonano 3217 zadań utrzymaniowych na łączną kwotę około 183,2 mln zł. 

W 2019 r. wykonano 4657 zadań, w tym 96 zadań wynikających z decyzji 

Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (dalej: WINB) na łączną kwotę 

około 348,9 mln zł (73,2 mln zł na decyzje nakazowe WINB). Na 2020 r. 

zaplanowano 4022 zadania (w tym 47 zadań wynikających z decyzji WINB) na 

łączną kwotę około 350,0 mln zł (w tym 53,7 mln zł w ramach zadań wynikających 

z decyzji WINB).  Dyrektor DOPPiS poinformował, że „(…) Większość zadań 

związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych są zadaniami o szerokim 

zakresie, łączącymi zarówno cele przeciwpowodziowe jak i te dotyczące 

przeciwdziałaniu skutkom suszy. PGW WP nie prowadzi odrębnie katalogu zadań 

i projektów uwzględniających wyłącznie działania związane z przeciwdziałaniem 

niedoborom wody w rolnictwie – jest to tylko część wszystkich zadań i grup 

użytkowników, dla których konieczne jest prawidłowe gospodarowanie wodami”. 

(akta kontroli str. 1103-1104, 1106, 1423, 1438, 1565-1587, 2203, 2214-2215)  

Realizacja zadań ujętych w programie utrzymaniowym była monitorowana, 

w KZGW, w systemie miesięcznym na podstawie monitoringów przekazywanych 

przez poszczególne regionalne zarządy gospodarstwa wodne i była zbiorczym 

zestawieniem wszystkich realizowanych w skali kraju zadań, w którym określany jest 

m.in. aktualny stan realizacji zadania, wykorzystanie środków oraz przewidywany 

termin poniesienia wydatku. W KZGW był również prowadzony miesięczny 

monitoring wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki 

organizacyjne PGW WP odzwierciedlający postęp rzeczowy i finansowy dla danego 

przedsięwzięcia.   

 (akta kontroli str. 1098, 1474-1477, 1565, 1584, 1587, 1832, 2197-2199) 

2.2. Pismami z 19 lutego oraz 15 i 24 kwietnia 2020 r. Prezes PGW WP i Zastępca 

Prezesa ds. Ochrony przed Powodzią i Susza, poinformowali regionalne zarządy 

gospodarki wodnej i zarządy zlewni (dalej: ZZ) o konieczności prowadzenia działań 

mających na celu zminimalizowanie skutków prognozowanej na 2020 r. suszy, która 

mogła prowadzić do strat w gospodarce, a szczególnie w rolnictwie. Dotyczyło to 

działań polegających m.in. na:  

 zamykaniu istniejących budowli piętrzących w terminie zależnym od aktualnych 

warunków hydrologiczno-meteorologicznych – najszybciej jak to możliwe;  

 utrzymywaniu poziomu wody przed budowlą na rzędnej normalnego piętrzenia 

przy stanach wody na rzece niskich i średnich przez cały okres wegetacyjny, 

a w razie potrzeby wydłużenie tego okresu do połowy listopada; 

 obniżaniu poziomu piętrzenia w okresie sianokosów i konserwacji w tym czasie 

koryta cieku;      
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 kontroli poziomu piętrzenia w celu dostosowania go do aktualnych warunków 

hydrologiczno-meteorologicznych z całkowitym otwieraniem budowli na okres 

przepływu wód wielkich np. po letnich ulewach; 

 stałej kontroli drożności budowli z bieżącym usuwaniem zatorów z gałęzi, 

skoszonej roślinności, itd.; 

 stałym utrzymywaniu poniżej budowli przepływu minimum nienaruszalnego – 

jeśli jest to możliwe ze względów hydrologiczno-meteorologicznych; 

 otwieraniu budowli w okresie jesiennym w terminie zależnym od aktualnych 

potrzeb (październik-listopad); 

 wykonywaniu bieżących napraw i remontów w miarę możliwości po 

zakończeniu piętrzenia; 

 utrzymywaniu we właściwym stanie technicznym budowli piętrzących 

zlokalizowanych na wodach publicznych. 

(akta kontroli str. 1807-1816)  

2.3. W kontrolowanym okresie kontrole gospodarowania wodami – w zakresie 

określonym w art. 334 ustawy Prawo wodne – były prowadzone przez KZGW 

i regionalne zarządy gospodarki wodnej. Od 1 stycznia 2019 r. kontrole realizowano 

w oparciu o zatwierdzony przez Ministra GMiŻŚ roczny plan kontroli 

gospodarowania wodami na rok: 2019 i 202020. Przy typowaniu podmiotów do 

kontroli brano pod uwagę następujące kryteria21: legalność wykonania urządzeń 

wodnych i legalność korzystania z nich; przestrzeganie przepisów prawa i warunków 

pozwoleń wodnoprawnych posiadanych przez podmioty korzystające z wód 

w zakresie ochrony wód i zasobów wodnych; ocenę stanu utrzymania urządzeń 

wodnych; ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne i kontrolę wywiązywania się 

podmiotów z tego obowiązku. Przy wyborze podmiotów do kontroli uwzględniono 

wnioski osób fizycznych, organów publicznych i jednostek organizacyjnych PGW WP 

dotyczące nieprawidłowości w wykonaniu urządzeń wodnych i gospodarowaniu wodami. 

Łącznie przeprowadzono 1013 kontroli gospodarowania wodami, z tego w 2018 r. – 

322, w 2019 r. – 588 i w I półroczu 2020 r. – 93. Przy czym w podmiotach 

prowadzących działalność związaną z rolnictwem, przeprowadzono 102 kontrole: 

w 2018 r. – 40, w 2019 r. – 52 kontrole i I półroczu 2020 r. – 10. Kontrole 

w podmiotach prowadzących działalność związaną z rolnictwem były prowadzone 

wyłącznie przez RZGW. W związku z poborem wód podziemnych przeprowadzono 

12 kontroli (cztery w 2018 r., siedem w 2019 r. i jedną w I półroczu 2020 r.)  

W wyniku kontroli w podmiotach prowadzących działalność związaną z rolnictwem 

stwierdzono 81 nieprawidłowości, które w 32 przypadkach wskazywały na brak 

pozwoleń wodnoprawnych, w 41 – nieprzestrzeganie warunków pozwolenia 

wodnoprawnego, a w 33 – niewłaściwy stan utrzymania urządzeń wodnych. 

Nieprawidłowości stwierdzono w 11 z 12 kontroli dotyczących poboru wód 

podziemnych na cele związane z nawadnianiem. Wydane w wyniku kontroli 

zalecenia dotyczyły przede wszystkim doprowadzenia do zgodności stanu 

faktycznego z obowiązującym stanem prawnym oraz podjęcia działań mających na 

celu właściwe utrzymanie urządzeń wodnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 88-105, 186-241, 297)   

                                                      
20  W 2018 r. przeprowadzono doraźne kontrole gospodarowania wodami zarówno w związku z ustaleniem 

wysokości opłat za usługi wodne, jak i kontrole interwencyjne związane z informacjami dotyczącym 
gospodarowania wodami. 

21  W zależności od potrzeb zakres kontroli obejmował więcej niż jeden sposobów korzystania z wód 
(obejmował on zarówno pobór wód powierzchniowych jak i podziemnych do nawodnień).  
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2.4. W badanym okresie PGW WP nie prowadziło scentralizowanej ewidencji 

urządzeń melioracji wodnych. Jak poinformował Zastępca Dyrektora DOPPiS 

„Zarządy Zlewni przejęły ewidencję w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 

o ile taka w danym wzmiuw22 była prowadzona. W związku z powyższym ewidencja 

w ZZ prowadzona jest na pewno w formie papierowej oraz ewentualnie 

w elektronicznej”.  

Sposób prowadzenia ewidencji melioracji wodnych został określony 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z 5 czerwca 2020 r.23 Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia 

ewidencję melioracji wodnych prowadzi się w systemie teleinformatycznym.  

Zastępca Dyrektora DOPPiS poinformował, że „W grudniu 2019 roku podpisana 

została umowa na „Dostawę aktualizacji systemu do elektronicznego prowadzenia 

ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z asystą 

techniczną”. W ramach przedmiotowej umowy realizowane jest ujednolicenie bazy 

danych prowadzonych do 2018 roku w podziale administracyjnym odpowiadającym 

województwom oraz przygotowanie jej wraz z podzieleniem na aktualny zlewniowy 

układ. Dodatkowo, przygotowane zostaną bazy danych dla Zarządów, które nie 

posiadają bazy danych w systemie Geomelio, a które prowadzone były przy pomocy 

innego oprogramowania (przypadek województwa zachodniopomorskiego oraz 

wielkopolskiego). W ramach umowy aktualnie prowadzony jest pilotaż i testy przez 

pracowników Nadzoru Wodnego w Nidzicy”. W sprawie terminu zakończenia prac 

nad teleinformatycznym systemem na potrzeby ewidencji melioracji wodnych 

Zastępca Dyrektora DOPPiS poinformował, że umowa z Wykonawcą obowiązuje do 

końca 2020 r.  

W KZGW nie prowadzono działań mających na celu monitorowanie ewidencji 

urządzeń melioracji wodnych24, a w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 kwietnia 2019 r. 

nie wykonywano czynności w ramach nadzoru nad ewidencją urządzeń wodnych 

i melioracji wodnych25. Według Dyrektora DOPPiS „Bez rozporządzenia w sprawie 

sposobu prowadzenia ewidencji melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów 

wprowadzającego jednoznaczne zasady ewidencjonowania urządzeń melioracji 

wodnych nie jest możliwe prowadzenie nadzoru, gdyż ewidencja nie może być 

aktualizowana. Brak tego rozporządzenia uniemożliwia również prowadzenie działań 

związanych z monitoringiem podległych jednostek terenowych pod kątem 

prawidłowości prowadzenia ewidencji. Po wejściu w życie przedmiotowego 

rozporządzenia możliwe będzie stworzenie ogólnopolskiej ujednoliconej bazy 

danych ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz stworzenie wewnętrznych 

regulacji związanych z prowadzeniem ewidencji, a także tych dotyczących 

monitorowania jednostek terenowych w przedmiotowym zakresie”.     

                                                      
22  Skrót od: wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych ― funkcjonujące do 1 stycznia 2018 r.  
23  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz 
zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny 
wpływ (Dz. U. poz. 1165). 

24  Zgodnie z § 41 ust. 3 pkt 9 regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 
26 marca 2019 r., a następnie zarządzeniem nr 80/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. 

25  Zgodnie z § 36 ust. 2 pkt 2 regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2018 Prezesa 
PGW WP z dnia 2 stycznia 2018 r. 
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Zgodnie z zapisami § 41 ust. 3 pkt 9 regulaminów organizacyjnych26 – od 1 kwietnia 

do 2 czerwca 2020 r.27 – do zadań Wydziału Utrzymania w DOPPiS należał 

monitoring ewidencji urządzeń melioracji wodnych prowadzonej przez regionalne 

zarządy gospodarki wodnej, mimo iż prowadzenie tej ewidencji przypisano do zadań 

Działu Utrzymania Zarządu Zlewni28. Dyrektor DOPPiS poinformował, że nie ma 

wiedzy dlaczego takie zadanie zostało przypisane do Wydziału Utrzymania, 

najprawdopodobniej jest to pomyłka, która została w nowych regulaminie 

poprawiona. Z dniem 3 czerwca 2020 r.29 monitorowanie prowadzonej przez 

zarządy zlewni ewidencji urządzeń melioracji wodnych przypisano do zadań 

Wydziału Kształtowania Zasobów Wodnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 84-86, 152-154, 297, 376-380, 498) 

2.5. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych 

właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej 

działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona 

spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek 

wodnych. Zgodnie z art. 206 ustawy Prawo wodne jeżeli ww. obowiązek – nie jest 

wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, 

proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe 

zakresy i terminy jego wykonywania. Za prowadzenie postępowań 

administracyjnych, o których mowa w art. 206 ww. ustawy odpowiadają 

poszczególne regionalne zarządy gospodarki wodnej. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że KZGW nie dysponowało pełnymi danymi 

w zakresie prowadzonych przez jednostki organizacyjne PGW WP postępowań 

administracyjnych w związku z art. 206 ustawy Prawo wodne oraz nie podjęło 

wystarczających działań pozwalających oszacować skalę problemów i potrzeb tych 

jednostek w zakresie obsługi tych postępowań.  

Informacje o liczbie wpływających wniosków, wydanych decyzji i spraw 

pozostających w rozpatrywaniu były przekazywane do KZGW – w cyklu 

dwutygodniowym – jedynie od kwietnia do końca grudnia 2019 r. Z danych na 

27 grudnia 2019 r. wynika, że w okresie tym do terenowych jednostek 

organizacyjnych PGW WP wpłynęło 752 spraw, z których 405 zostało 

rozpatrzonych, 138 pozostało w trakcie rozpatrywania, a 210 spraw nie podjęto. 

Dyrektor DOPPiS wyjaśnił, że „Uzyskane wyniki służyły jedynie celom statystycznym 

w celu określenia ilości wpływu spraw, które podlegały rozpatrzeniu, a następnie ich 

procedowaniu”.  

NIK zwraca również uwagę, że nie zostało udokumentowane rozpoznanie potrzeb 

(kadrowych i szkoleniowych) na poziomie wszystkich jednostek organizacyjnych 

PGW WP. Według informacji Dyrektora DOPPiS „Poszczególne RZGW poruszały 

kwestie i zgłaszały problemy związane z prowadzeniem tzw. „melioracyjnych” spraw 

administracyjnych na spotkaniach Kierowników Wydziałów Koordynacji i Planowania 

Eksploatacji (RPU) z Wydziałem Utrzymania KZGW (KPU). Spotkania miały 

charakter roboczy i nie były z nich sporządzane notatki”.     

                                                      
26  Dotyczy regulaminów organizacyjnych wprowadzonych: zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 26 marca 2019 r. 

oraz zarządzeniem nr 80/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.  
27  Treść § 41 została zmieniona zarządzeniem nr 39/2020 Prezesa PGW WP z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego PGW WP.  
28  Zgodnie z § 63 ust. 2 pkt 8 regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. oraz § 64 ust. 2 pkt 8 regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem 
nr 80/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.  

29  Zgodnie z § 1 pkt 6 ppkt 7 zarządzenia nr 39/2020 Prezesa PGW WP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 
zmiany regulaminu organizacyjnego PGW WP.  
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Jednym z zagadnień przewidzianych na spotkaniu kierowników wydziałów 
koordynacji i planowania eksploatacji, które odbyło się 25 września 2019 r., było 
szkolenie pracowników zajmujących się prowadzeniem postępowań 
administracyjnych prowadzonych na podstawie art. 205 i 206 ustawy Prawo wodne. 
O przeszkolenie pracowników oraz ujednolicenie na poziomie PGW WP procedury 
ww. postępowań administracyjnych, w dniu 9 lipca 2019 r., wniósł do Zastępcy 
Prezesa PGW WP – Dyrektor RZGW w Warszawie30.  

W badanym okresie w KZGW nie zostały opracowane wytyczne, wskazówki lub 
procedury w zakresie prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem urządzeń 
melioracji wodnych. Według Dyrektora DOPPiS do czasu ogłoszenia 
rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji 
wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia 
melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ – wytyczne i procedury nie mogły 
być opracowane i przekazane do stosowania przez jednostki.  

W PGW WP nie przeprowadzono szkoleń, które swym zakresem przedmiotowym 
dotyczyły postępowań administracyjnych z art. 206 ustawa Prawo wodne. W 2019 r. 
przeprowadzono jedno szkolenie obejmujące swym zakresem Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zdaniem Dyrektora DOPPiS „Procedury 
związane ze szkoleniami nie pozwalają na realizację tego typu potrzeb w trybie 
natychmiastowym, zgłoszone potrzeby w zakresie szkoleń związanych 
z postępowaniami w trybie art. 205-206 zostały przekazane do Departamentu 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Niemniej, w związku z realizowanym innym 
szkoleniem dot. Kpa, podjęto decyzję o przeszkoleniu w tym zakresie również 
pracowników PGW WP zajmujących się przedmiotowymi postępowaniami, mimo, 
że temat nie wpisywał się całkowicie w problematykę postępowań w trybie art. 205-206 
ale ze względu na możliwość udziału w szkoleniu dotyczącym przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego, który jest kluczowym aktem prawnym i jego 
znajomość jest podstawowym wymogiem do realizacji decyzji administracyjnych”.  

Zdaniem NIK systematyczne i bieżące monitorowanie prowadzonych postępowań 
administracyjnych procedowanych w związku z art. 206 ustawy Prawo wodne ma 
zasadnicze znaczenie dla określenia potrzeb jednostek organizacyjnych PGW WP w 
zakresie ich obsługi, jak i oceny, w jakim zakresie zrealizowane przez KZGW 
działania zaspokoiły te potrzeby. Ponadto w ocenie NIK zachodzi potrzeba 
rozważenia opracowania i wdrożenia jednolitych zasad dotyczących sposobu 
załatwiania wniosków o utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz przeszkolenia 
pracowników PGW WP wykonujących te zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 13 pliki od 001 do 015 z płyty CD, 389-416) 

Do zadań DOPPiS należy prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach 
w związku z art. 205 i 206 ustawy Prawo wodne, w których Prezes PGW WP pełni 
funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego31 (dalej: Kpa) w stosunku do 
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Do badania wytypowano 
wszystkie sprawy z lat 2019-2020, w których Prezes PGW WP wystąpił jako organ 
odwoławczy. Wyniki badania przedstawiono na str. 15 niniejszego wystąpienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 126-128, 169-170, 182-185, 258-263, 389-396) 

                                                      
30  Pismo Dyrektora RZGW w Warszawie stanowiło odpowiedź na pismo Zastępcy Prezesa PGW WP, który 

2 lipca 2019 r. zwrócił się do Dyrektor RZGW w Warszawie m.in.: „(…) o sprawdzenie i przeanalizowanie 
sytuacji, w szczególności w zakresie czy wraz ze zmianą wprowadzoną 1 kwietnia 2019 roku, zapewnione 
zostały w RZGW Warszawa w Pionie Ochrony Przed Powodzią i Suszą zasoby pracownicze i merytoryczne, 
niezbędne do realizacji zadań, przyjętych z Pionu Usług Wodnych”. 

31  Dz. U. z 2020 r. poz. 256.  
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2.6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podejmowało działania 

mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat suszy, jej konsekwencjach oraz 

prawach i obowiązkach wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne w zakresie 

pozwoleń wodnoprawnych.  

W 2020 r. przeprowadzono jedno szkolenie w zakresie ustawy Prawo wodne, ze 

szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących zgód wodnoprawnych dla 

45 pracowników ośrodka doradztwa rolniczego (dalej: ODR) i ośmiu pracowników 

MRiRW. Uczestnikami szkolenia byli również regionalni koordynatorzy ds. zgód 

wodnoprawnych w zakresie nawodnień (tj. 11 pracowników PGW WP 

wytypowanych do bieżącej współpracy z doradcami rolniczymi z ośrodków 

doradztwa rolniczego). Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenie 

przeprowadzono w trybie online.  

Nie organizowano innych szkoleń dla pracowników ODR lub Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Nie prowadzono szkoleń 

w związku z możliwością uzyskania wsparcia z PROW 2014-2020 w ramach 

poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadnianie 

w gospodarstwie rolnym.  

(dowód: akta kontroli str. 42-47) 

Problemom związanym z suszą i jej przeciwdziałaniu poświęcone były spotkania 

pracowników PGW WP, których uczestnikami byli przedstawiciele Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ARiMR, izb rolniczych oraz ośrodków doradztwa 

rolniczego. W dniu 25 maja 2020 r. Prezes PGW WP zalecił dyrektorom ZZ 

organizowanie spotkań, które zapoczątkują Partnerstwo Wodne i wpłyną na 

zintensyfikowanie działań w zakresie retencji korytowej. Zdaniem Prezesa PGW WP 

w efekcie prowadzanych działań możliwe będzie m.in. maksymalne zatrzymanie 

zasobów wód powierzchniowych w korytach cieków wodnych, zasilanie 

i retencjonowanie wody w już istniejących zbiornikach, korytach, rowach 

melioracyjnych oraz prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wydawanych 

zgód wodnoprawnych (zgłoszenia i pozwolenia wodnoprawne), a także zwiększenie 

świadomości w tym zakresie. 

Zagadnienie w zakresie wydawanych zgód wodnoprawnych były tematem prelekcji 

pracowników PGW WP m.in. w ramach: konferencji poświęconej aktualnym 

problemom związanym z wodą w rolnictwie (zorganizowanej przez Pomorski ODR), 

konferencji pn. Innowacyjne rozwiązania w nawadnianiu warzyw gruntowych 

(zorganizowanego przez Lubelski ODR), szkolenia pn. „Modernizacji gospodarstw 

rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie", a także spotkań 

organizowanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Uczestnikami 

tych szkoleń byli zarówno rolnicy jak i przedstawiciele izb rolniczych oraz ARiMR.  

W serwisie internetowym Wód Polskich: utworzono podstronę prezentującą 

informacje na temat zgód wodnoprawnych, udostępniono broszurę w zakresie 

poboru wody na potrzeby prowadzenia działalność rolniczej 

(https://wody.gov.pl/nawodnienie-rolne) oraz zamieszczono poradniki: „Melioracje 

wodne w ustawie Prawo wodne” oraz „Pobór wód na potrzeby prowadzenia 

działalności rolniczej”.  

(dowód: akta kontroli str. 42-47, 2798-2800)     

https://wody.gov.pl/nawodnienie-rolne
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2.7. Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące oszczędnego i solidarnego 

korzystania z zasobów wodnych były prowadzone przez PGW WP w ramach 

kampanii pod hasłem Stop suszy32. W 2019 r. działania te miały m.in. na celu 

zwrócenie uwagi na problem deficytu wody i promowanie postawy oszczędnego 

korzystania z zasobów wodnych. Kampania prowadzona w telewizji, radiu, 

Internecie z wykorzystaniem wersji spotu filmowego „Pamiętaj o wodzie” była 

wspierana przez artykuły publikowane na stronie internetowej PGW Wód Polskich 

oraz w prasie drukowanej, jak również na portalach informacyjnych, samorządowych 

oraz portalach dla rolników. W ramach kampanii odbyły się również dwa spotkania 

z aktorem będącym ambasadorem projektu Stop suszy! Celem kampanii 

realizowanej w 2020 r. było zachęcanie społeczeństwa do zakładania łąk kwietnych 

– w miejsce trawników, korzystania z krajowych programów nawadniania pól – 

dedykowanych rolnikom, a także wspierania budowy małych i dużych zbiorników 

retencyjnych. Kampania opierała się głównie o działania prowadzone w telewizji, 

radiu i internecie z wykorzystaniem ulotek, banerów, plakatów informacyjnych 

o tematyce związanej z przeciwdziałaniem suszy oraz filmu. W ramach kampanii 

zrealizowano konkurs pt. „Jak wy oszczędzacie wodę?” skierowany do uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

Promocja postaw proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego 

gospodarowania zasobami wodnymi była tematem zajęć prowadzonych przez 

pracowników PGW WP w placówkach edukacyjnych (szkołach i przedszkolach). 

Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej podała, że działania te posłużą do 

wypracowaniu modelu programu edukacyjnego. Inne zaplanowane do realizacji na 

2020 r. działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne (zajęcia w szkołach 

i przedszkolach i imprezy plenerowe), z uwagi na epidemię koronawirusa zostały 

anulowane. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadziło również kampanię pn. 

Retencja korytowa, która służyła upowszechnianiu założeń do Programu 

Kształtowania Zasobów Wodnych. Materiały na ten temat były zamieszczane 

w prasie ogólnopolskiej i regionalnej oraz Internecie.  

(dowód: akta kontroli str. 38-39, 136-138, str. 139 plik 001 z płyty CD, 497) 

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

Trzy z czterech postępowań administracyjnych w sprawach z art. 205 i 206 ustawy 
Prawo wodne, w których Prezes PGW WP występował jako organ odwoławczy, 
rozpatrzono z przekroczeniem miesięcznego terminu określonego w art. 35 § 3 Kpa. 
Przekroczenie to wyniosło od 14 do 117 dni. Jako przyczynę opóźnień w załatwieniu 
spraw administracyjnych Dyrektor DOPPiS wskazał na trudności organizacyjne 
i kadrowe. 

We wszystkich wskazanych przypadkach strony nie zostały poinformowane 
o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, co było niezgodne 
z art. 36 § 1 Kpa. Dyrektor DOPPiS wyjaśnił m.in., że „(…) mając na uwadze 
ekonomikę postępowania oraz liczbę spraw i zasoby ludzkie, którymi organ 
dysponował, świadomie odstąpiono od pisania tzw. „przedłużeń” – organ 
priorytetowo merytoryczne sprawy, gdyż samo pisanie pism o niezałatwieniu sprawy 
w terminie organ każdorazowo przedłużałby procedurę postępowania”.  

 (dowód: akta kontroli str. 386-416) 

                                                      
32  Działania promocyjno-informacyjne były prowadzone w ramach dwóch kampanii: „Stop Suszy!” i „Stop Suszy 2”. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizowało zadania inwestycyjne 

i utrzymaniowe w ramach rocznych programów, w których nie przewidziano podziału 

na poszczególne działy gospodarki takie jak rolnictwo czy przemysł. Prowadzono 

miesięczny monitoring wszystkich zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 

utrzymaniowych realizowanych przez jednostki organizacyjne PGW WP ― 

odzwierciedlający ich postęp rzeczowy i finansowy. Realizowano kontrole 

gospodarowania wodami w podmiotach prowadzących działalność związaną 

z rolnictwem oraz prowadzono przedsięwzięcia informacyjne i edukacyjne 

podejmujące m.in. problem suszy i związanych z nią konsekwencjami. Stwierdzone 

nieprawidłowości w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych przez 

Prezesa PGW WP nie miały bezpośredniego wpływu na skuteczność realizacji 

zadań zmierzających do przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie.  

 

3. Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych 
na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi  

3.1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie sporządziło sprawozdania 

z działalności ― za 2018 i 2019 rok. Według danych ze sprawozdania za 2018 r. 

w Programie planowanych inwestycji w gospodarce wodnej ujęto 383 projektów 

inwestycyjnych, z czego 98 miało na etapie jego przygotowania określone źródło 

finansowania. W okresie tym realizowano 137 zadań inwestycyjnych, 

a zrealizowano 28 inwestycji. Zgodnie ze sprawozdaniem za 2019 r. na etapie jego 

przygotowania określone źródło finansowania miało 181 z 675 inwestycji 

wskazanych w PPI. Na dzień 31 grudnia 2019 r. na realizację 226 przedsięwzięć 

inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 150 mln zł.  

(akta kontroli str. 2171, 2175) 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie prowadziło ewidencji zadań 

inwestycyjnych, uwzględniających kryterium przeciwdziałania niedoborom wody w 

rolnictwie. Niemniej, jak wskazano wyżej, w 2020 r., PGW WP przygotowało 

założenia do PKZW na terenach rolniczych, na które złożyło się szereg zadań 

utrzymaniowych i inwestycyjnych, których celem było zwiększenie retencji korytowej, 

w tym także do wykorzystania rolniczo. Inwestycje z założeń do PKZW wskazano 

w załączniku 1B do projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy. W projekcie 

PPSS ujętych zostało również 99 zadań służących zwiększeniu retencji  

(załącznik 1A) wytypowanych z PPI. Jak poinformował Dyrektor DOPPiS 

rozbieżność pomiędzy wykazaną ilością zadań wynikających z PPSS i jednocześnie 

ujętych w PPI – 99 sztuk, a listą zadań ujętych bezpośrednio w projekcie PPSS 

(załącznik 1A – 79 zadań) wynika z rozbicia w PPI inwestycji związanej z odbudową 

i uszczelnieniem koryta Kanału Wieprz na 16 pozycji oraz rozbicia w PPI pięciu 

zadań na dokumentację oraz roboty budowlane. Rozbicia te pozwalają na 

podejmowanie kroków mających na celu częściowe zapewnienie finansowania.    

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor Departamentu Ekonomicznego wyjaśnił, że PGW WP nie prowadzi 

odrębnie katalogu zadań i projektów uwzględniających wyłącznie działania związane 

z przeciwdziałaniem niedoborom wody w rolnictwie, a w planach rzeczowo-

finansowych inwestycji nie wyszczególnia zadań mających bezpośredni 

związek z ograniczeniem skutków suszy, w tym przedsięwzięć związanych 

z przeciwdziałaniem niedoborom wody w rolnictwie. 

(akta kontroli str. 505, 508, 1033-1035, 1828-1829) 

Spośród 99 inwestycji wytypowanych z PPI, wskazanych w załączniku 1A do 

projektu PPSS, wg stanu na 30 czerwca 2020 r., realizowanych było 35 inwestycji. 

Całkowity, zaplanowany koszt realizowanych inwestycji wynosił 6 833 285,8 tys. zł. 

Na ich realizację do końca 2018 r. poniesiono koszt w wysokości 114 735,9 tys. zł 

(łącznie z kosztami poniesionymi przed 2018 r.), w 2019 r. – poniesiono koszt 

w wysokości 9 376,2 tys. zł a do 30 czerwca 2020 r. – 1 294,3 tys. zł. Łącznie,  

do 30 czerwca 2020 r. na 35 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 

załącznika 1A do projektu PPSS poniesiono koszt w wysokości 125 406,4 tys. zł, 

z tego: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 110 503,1 tys. zł, z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dalej: POIiŚ) – 9 050,8 tys. zł  

(środki z budżetu UE – 1 089,4 tys. zł i środki z budżetu krajowego – 7 961,4 tys. zł), 

z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 3 333,5 tys. zł, ze środków własnych 2 088,9 tys. zł, z programu dla Odry 

2006 – 419,4 tys. zł i w ramach pomocy gminy Czarna 10,7 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 2584-2592) 

Na realizację zadań inwestycyjnych wskazanych w załączniku 1A do projektu PPSS, 

tj. 11 574,2 tys. zł zrealizowano 9 376,2 tys. zł33, tj. 81% planowanych na ten cel 

kosztów. Na niepełną realizację planu wpływ miało wykonanie zadania „Ochrona 

przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do 

Zatoki – stopień wodny poniżej Włocławka” zaledwie w 61,4% zaplanowanej kwoty. 

Plan realizowanych pozostałych zadań inwestycyjnych wskazanych w załączniku 1A 

(5 192,7 tys. zł) został wykonany w kwocie 5 181,9 tys. zł, tj. w 99,8%. 

Do sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP za 2018 r. 

nie sporządzono załączników ze szczegółowym omówieniem planu i realizacji 

poszczególnych zadań inwestycyjnych ze wskazaniem źródeł finansowania 

w sposób analogiczny do sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP 

za 2019 r. Dyrektor Departamentu Ekonomicznego poinformował, że „(…) rok 2018 

był pierwszym rokiem za który PGW WP sporządzał przedmiotowe sprawozdanie, 

jak również Wody Polskie nie otrzymały wytycznych z instytucji nadzorującej 

o szczegółach, które powinny zostać zaprezentowane w ww. sprawozdaniu. 

Jednocześnie wykonując zalecenia NIK po przeprowadzonej kontroli Wykonania 

budżetu za 2018 r., w 2019 r. Departament Ekonomiczny wprowadził obowiązek 

prowadzenia planów rzeczowo-finansowych. (…) za 2019, jak również za 2020 r. 

w PGW WP prowadzone są szczegółowe plany rzeczowo-finansowe realizowanych 

inwestycji w podziale na źródła finansowania”. 

(akta kontroli str. 1656-1758, 2171, 2551-2559)     

                                                      
33  Dane dotyczące zaplanowanych na 2019 r. kosztów realizacji zadań inwestycyjnych pochodzą ze 

sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r.  
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Z zaplanowanych na 2020 r. kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, tj. 65 798,7 tys. zł, 

do 30 czerwca 2020 r., zrealizowano 1 294,3 tys. zł (tj. na poziomie 2%). Dyrektor 

Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji poinformował, że „Przebieg 

procesu inwestycyjnego oraz czas jego trwania zależy od skali, złożoności oraz 

specyfiki każdego z planowanych zamierzeń inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę 

konieczność przeprowadzenia dla każdego z zadań procedury zamówienia 

publicznego oraz termin otrzymania limitów na wydatki inwestycyjne pod koniec 

I kwartału 2019 r. na większość zadań dopiero podpisano umowy na realizację, 

a część jest w trakcie realizacji tego procesu. Ma to wpływ na niskie wydatkowanie 

środków, które zgodnie z harmonogramami jest przewidziane w większości  

na IV kwartał br. Jednocześnie w ramach rozstrzyganych przetargów i zwalnianych 

środków wprowadzane są nowe zadania inwestycyjne”. 

(akta kontroli str. 2195, 2551-2559) 

3.2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizowało zadania wynikające 

z założeń do PKZW na terenach rolniczych. Dyrektor DOPPiS podał, że zadania 

ujęte w założeniach do PKZW są obecnie na różnych etapach zaawansowania – 

w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej, w trakcie przetargu lub 

z podpisaną umową w trakcie realizacji. Do 30 czerwca 2020 r. żadne z zadań 

ujętych w założeniach do PKZW nie zostało zakończone, w związku z czym nie 

poniesiono wydatków. Większość zadań, dla których rozstrzygnięto postępowanie 

przetargowe, ma termin realizacji przypadający na IV kwartał 2020 r.  

(akta kontroli str. 1098-1099, 2337-2340, 2140, 2142) 

3.3. Badaniem objęto realizację wydatków poniesionych przez KZGW na działania 

ramach projektu „Opracowanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy na 

obszarach dorzeczy” i realizowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowej analizie poddane zostały dwie 

umowy opiewające na łączną kwotę 12 392,1 tys. zł, tj.: 

1) umowę z 12 czerwca 2017 r. na wykonanie usługi pn. „Opracowanie materiałów 

merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom 

suszy na obszarach dorzeczy” zawarta pomiędzy KZGW a konsorcjum firm 

reprezentowanym przez Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. i opiewająca na 

kwotę 1 035,6 tys. zł. Każde z zadań opisanych w umowie zostało wykonane 

zgodnie z umową, co zostało przez obie strony umowy potwierdzone 

w protokołach zdawczo-odbiorczych. Za wykonane usługi wypłacono 

wynagrodzenie w wysokości zgodnej z umową; 

2) umowę z 9 listopada 2018 r. na wykonanie usługi pn. „Opracowanie planu 

przeciwdziałania skutkom suszy” zawarta przez Wody Polskie z konsorcjum firm, 

których liderem jest Tractebel Engineering S.A. (obecnie Antea Polska S.A.) 

na kwotę 11 356,5 tys. zł. Poza opracowaniem projektu PPSS konsorcjum 

odpowiedzialne było za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu PPSS 

oraz działań informacyjno-promocyjnych związanych z tym projektem (zadanie 4). 

Wśród tych działań wykonawca opracował zgodnie z wytycznymi zamawiającego 

projekt kampanii STOP Suszy. Za usługi wykonane zgodnie z umową, co zostało 

przez obie strony umowy potwierdzone w protokołach zdawczo-odbiorczych, 

wypłacono wynagrodzenie w wysokości zgodnej z umową. Do dnia 30 czerwca 

2020 r. wypłacono 8 254,4 tys. zł.     
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Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej poinformował, że 

poza uczestnictwem w realizacji i akceptacji materiałów informacyjno-promocyjnych, 

jakie powstały w związku z projektem Stop Suszy, realizowanym w ramach zadania 

4 (Działania informacyjno-promocyjne) opisanego w umowie z 9 listopada 2018 r., 

Wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej (obecnie DKSiEW) zrealizował 

dwie dodatkowe kampanie informacyjno-edukacyjne – Stop Suszy! i Stop Suszy 2 

ze środków własnych PGW WP. Na kampanie prowadzone pod wspólnym hasłem 

Stop Suszy wydatkowano łącznie 3 080,9 tys. zł z tego na Stop Suszy! – 1 877,8 tys. zł 

i na Stop Suszy 2 – 1 203,1 tys. zł. 

Badanie umów oraz dokumentów wystawionych na ich podstawie wykazało, że 

wydatki poniesione w kontrolowanym okresie w ramach realizowanego projektu 

„Opracowanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” oraz 

na kampanie prowadzone pod wspólnym hasłem Stop Suszy w łącznej wysokości 

12 370,9 tys. zł poniesione zostały zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych34, ustawą o rachunkowości35 a także wewnętrznymi 

procedurami PGW WP36.  

(akta kontroli str. 1955-2016, 2020-2027, 2164-2166, 2341-2532, 2562-2578) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Zaplanowane na 2019 r. koszty realizacji zadań inwestycyjnych służących 

zwiększeniu retencji, wskazanych w załączniku 1A do projektu PPSS, zrealizowano 

w 81%. Do 30 czerwca 2020 r. nie zostały poniesione wydatki na zadania ujęte 

w założeniach do PKZW. Badanie wydatków poniesionych w kontrolowanym okresie 

w ramach realizowanego projektu „Opracowanie Planów przeciwdziałania skutkom 

suszy na obszarach dorzeczy” oraz na kampanie prowadzone pod wspólnym hasłem 

Stop Suszy w łącznej wysokości 12 370,9 tys. zł wykazało, że zostały poniesione 

celowo i zaewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i wewnętrznymi procedurami PGW WP. 

IV. Wniosek 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 

podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Podjęcie działań mających na celu zapewnienie prowadzenia przez KZGW 

postępowań administracyjnych określających zakres i termin wykonania robót 

utrzymaniowych na urządzeniach melioracji wodnych z zachowaniem terminów 

i zasad określonych w art. 35 i 36 Kpa.     

                                                      
34  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
35  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
36  Polityka rachunkowości PGW WP stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2018 Prezesa PGW WP 

z dnia 3 grudnia 2018 r., do zarządzenia nr 79/2019 Prezesa PGW WP z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniona 
zarządzeniem nr 32/2020 Prezesa PGW WP z dnia 15 maja 2020 r., zarządzenie nr 59/2018 Prezesa PGW 
WP z dnia 3 grudnia 2018 r. i nr 62/2019 z 29 października 2019 w sprawie wprowadzenia „Zasad 
dotyczących ewidencji i rozliczania zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pomocowych 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, zmienione zarządzeniem 
Prezesa PGW WP nr 10/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., zarządzenie nr 50/2019 Prezesa PGW WP z dnia 
9 września 2019 r. w sprawie określenia zasad oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych 
i kontroli dokonywania wydatków ze środków publicznych w PGW WP.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wniosek 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Najwyższej Izby Kontroli. 
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 wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, 10 września 2020 r.  
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