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I. Dane identyfikacyjne 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa  

 

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

(dalej: „Prezes” lub „Prezes PGW WP”), od 17 stycznia 2018 r. 

Od 1 stycznia 2018 r. do 16 stycznia 2018 r. zadania i kompetencje Prezesa Wód 

Polskich wykonywał Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich Pan Mariusz 

Gajda. 

Dyrektorem RZGW w Warszawie jest Anna Łukaszewska - Trzeciakowska od dnia 

23 czerwca 2020 r. Poprzednio funkcję dyrektora RZGW w Warszawie pełnili: 

Dariusz Tomczak w okresie 2 stycznia 2018 r. do 14 marca 2018 r., Jacek Podlewski 

od 15 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., Łukasz Gojke (p.o. dyrektora) od 1 lipca 

2018 r. do 31 lipca 2018 r., Robert Chciuk od 1 sierpnia 2018 r. do 31 marca 2020 r. 

oraz Agnieszka Zientara (p.o. dyrektora) od 1 kwietnia 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. 

(akta kontroli str. 606, 1871) 

 

1. Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie niedoborom wody  

w rolnictwie. 

2. 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 

 

 Anna Wisz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.

nr KRR/28/2020 z 26 maja 2020 r. 

 Witold Brzychcy, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.

kontroli nr KRR/27/2020 z 26 maja 2020 r. 

 Kinga Salach, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 3.

nr KRR/26/2020 z 26 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-3) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
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Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  
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podjęcia kontroli  
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

W latach 2018-2020 w planach rzeczowo – finansowych RZGW w Warszawie nie 

wyszczególniono zadań dotyczących przeciwdziałania niedoborom wody 

w rolnictwie. Realizowane programy zawierały wszystkie zadania z zakresu 

gospodarki wodnej, w tym zadania mające bezpośredni i pośredni wpływ na 

przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie. Dopiero w 2020 r. uruchomiono 

Program kształtowania zasobów wodnych, zawierający wyłącznie zadania mające 

na celu zwiększenie retencji na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałanie 

niedoborom wody w rolnictwie. Przedstawiciele RZGW w Warszawie brali aktywny 

udział w pracach nad projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy. 

Przejmowanie mienia Skarbu Państwa w postaci urządzeń wodnych od marszałków 

województw po zmianie przepisów ustawy Prawo wodne od 1 stycznia 2018 r. nie 

zostało zakończone, a przejęte przez RZGW w Warszawie mienie nie było w pełni 

ujęte w księgach rachunkowych.  

Prawidłowo rozpatrywano skargi i wnioski oraz przeprowadzano kontrole 

gospodarowania wodami w rolnictwie. Stwierdzono, że jedna z pięciu badanych 

skarg nie była ujęta w rejestrze skarg i wniosków.  

Stosownie do wymogów określonych w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane3 wykonywano okresowe kontrole stanu technicznego urządzeń wodnych 

znajdujących się na terenie właściwości RZGW w Warszawie.  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadził postępowania 

administracyjne dotyczące art. 205-206 ustawy Prawo wodne z naruszeniem zasad 

Kpa4, m.in. nie wszystkie strony były zawiadamiane na podstawie art. 61 § 4 Kpa 

o wszczęciu postępowania oraz o niezałatwieniu sprawy w terminie zgodnie  

z art. 36 §1 Kpa. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako niewystarczające podejmowane przez RZGW 

w Warszawie działania edukacyjne i informacyjne w zakresie solidarnego  

i oszczędnego korzystania z zasobów wodnych. W 2018 r. RZGW w Warszawie nie 

realizował takich działań. W 2019 r. przeprowadzono 12 spotkań edukacyjnych dla 

przedszkoli i szkół, a w 2020 r. pięć. W badanym okresie przygotowano jeden 

artykuł pt. „STOP SUSZY! Wody Polskie kształtują zasoby wodne na terenach 

rolniczych”. 

Zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami wydatkowano środki na 

przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie skutkom suszy, w tym niedoborom 

wody w rolnictwie, poza przypadkiem (jednym z pięciu zbadanych), w którym nie 

naliczono kary umownej w wysokości 8.709,11 zł pomimo nieterminowej realizacji 

przedmiotu umowy. 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.  
4  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – 

dalej: Kpa. 

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

1. Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie 
niedoborom wody w rolnictwie 

1.1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: RZGW w Warszawie) 

jest jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

(dalej: PGW WP lub Wody Polskie), utworzoną z dniem 1 stycznia 2018 r.  

w celu wykonywania zadań Wód Polskich, określonych w przepisach ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne6 (dalej: ustawa Prawo wodne). Zgodnie ze statutem 

PGW WP, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu 

Wodnemu Wody Polskie7, obszarem działania RZGW w Warszawie (§ 17 pkt 10) 

jest region wodny Środkowej Wisły oraz zlewnia Dolnej Narwi w regionie wodnym Narwi. 

Dyrektor RZGW w Warszawie koordynuje, w imieniu Prezesa PGW WP (§ 6 ust. 2), 

działalność siedmiu Zarządów Zlewni (dalej: ZZ): w Ciechanowie, w Dębem, 

Piotrkowie Trybunalskim, w Radomiu, w Łowiczu, w Warszawie i we Włocławku8.  

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy i zakres działania RZGW 

w Warszawie w okresie objętym kontrolą określał Regulamin organizacyjny PGW 

WP (dalej: Regulamin organizacyjny), nadany i zmieniany zarządzeniami Prezesa 

PGW WP9. 

Zgodnie z art. 240 ust. 3 ustawy Prawo wodne, regionalne zarządy gospodarki 

wodnej m.in. współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed 

powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie regionów wodnych. 

Ponadto podejmują działania mające na celu zapewnienie na potrzeby ludności, 

przemysłu oraz rolnictwa wody w odpowiedniej ilości i jakości, koordynują realizację 

inwestycji w regionach wodnych oraz planują zadania związane z utrzymaniem wód 

i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną.  

1.2. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Wydział Koordynacji Ochrony Przed 

Powodzią i Suszą RZGW w Warszawie współpracował z Krajowym Zarządem 

Gospodarki Wodnej PGW WP (dalej: KZGW) w przygotowywaniu Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy (dalej: PPSS) i realizacji zadań z niego 

wynikających. W okresie objętym kontrolą w ramach pracy grupy roboczej 

ds. opracowania Planu przeciwdziałania skutkom suszy10 przedstawiciele RZGW 

w Warszawie zgłaszali merytoryczne uwagi do dokumentów projektu m.in. 

w zakresie planowanych inwestycji, katalogu działań przeciwdziałających skutkom 

suszy oraz analizy możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów 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  Dz. U. poz. z 2020 r. poz. 310, ze zm.  
7  Dz. U. z 2017 r. poz. 2506. 
8  Załącznik do Statutu PGW WP. Wykaz siedzib zarządów zlewni oraz nadzorów wodnych. 
9  Zarządzenia: Nr 1/2018 z 2 stycznia 2018 r., Nr 5/2019 z 26 marca 2019 r. i Nr 80/2019 z 31 grudnia 2019 r.,  

Nr 5/2020 z 31 stycznia 2020 r.  
10  Utworzona w 2016 r. w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie grupa miała charakter 

opiniodawczo-doradczy i w jej skład wchodzili przedstawiciele poszczególnych regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zgłosił do projektu PPSS 

dziewięć inwestycji związanych z przebudową zbiorników, jazów oraz budową 

i odbudową obiektów małej retencji. 

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach rolniczych była przedmiotem 

dwóch ekspertyz, zleconych przez RZGW w Warszawie pn.: „Analiza możliwości 

zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze 

ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej 

w Regionie Wodnym Środkowej Wisły”11 oraz „Analiza możliwości zwiększenia 

retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy 

w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie 

wodnym Środkowej Wisły”12.  

W planach przeciwdziałania skutkom suszy wskazano obszary zagrożone suszą 

będące we właściwości RZGW w Warszawie, tj. w regionach wodnych Środkowej 

Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej i Jarft13. W regionie wodnym Środkowej 

Wisły większość obszarów zaklasyfikowano jako zagrożone wystąpieniem suszy w 

stopniu znacznym i wysokim. Również w obecnie opracowanym w KZGW projekcie 

PPSS wskazano, że na terenie działania RZGW w Warszawie w przeważającej 

części występują obszary silnie zagrożone suszą (rolniczą, hydrologiczną i 

hydrogeologiczną). 

 (akta kontroli str. 38-44, 91-518) 

1.3. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym (§ 61 ust. 10) do zadań Wydziału 

Planowania w gospodarowaniu wodami należało m.in. podejmowanie działań 

mających na celu bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych 

i podziemnych; współpraca w podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie 

na potrzeby rolnictwa wody w odpowiedniej ilości i jakości; realizacja 

i współdziałanie w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami. 

W związku z realizacją ww. zadań RZGW w Warszawie gromadził dane 

o zjawiskach hydrologicznych dla wód regionu wodnego poprzez monitoring stanów 

i przepływów wód w ciekach oraz na administrowanych obiektach. Posiadał również 

informacje o wielkości poborów rzeczywistych wody pochodzące z systemu opłat 

prowadzonego przez ZZ. System ten nie uwzględniał jednak informacji o celu 

korzystania z wód, w związku z tym nie było możliwości uzyskania informacji o ilości 

wód pobieranych na cele rolnicze.  

(akta kontroli str. 43, 56-62, 526)    

                                                      
11  Raport z opracowania wyników badania. Warszawa 2018. Całkowity koszt analizy dla zlewni Wkry wyniósł 

1574,4 tys. zł. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
12  Raport z opracowania wyników badania. Warszawa 2019. Całkowity koszt analizy dla zlewni Pilicy wyniósł 

zlewni 1562,1 tys. zł. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

13  Dyrektor RZGW w Warszawie obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2017 r. zawiadomił o przyjęciu planów 
przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej 
i Jarft.). PPSS dla regionów wodnych zostały wykorzystane przy opracowywaniu metodyki PPSS oraz jako 
materiał źródłowy dla samego projektu PPSS opracowywanego przez PGW WP. Zgodnie z art. 88 r ust. 3 
i ust. 4 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), 
ww. plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierały analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych 
zasobów wodnych, propozycję budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycje 
niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, 
a także katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 
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1.4. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Wydział Koordynacji Inwestycji RZGW 

opracowywał roczne i wieloletnie Programy planowanych inwestycji (dalej: PPI)14 

w oparciu o limity środków finansowych przyznanych przez KZGW. RZGW 

w Warszawie zgłaszał do KZGW propozycje inwestycji w zakresie małej retencji 

i systemów melioracji wodnych. 

W latach 2018–2020 (do 30 czerwca 2020 r.), poza etapem przygotowania, nie 

realizowano zadań inwestycyjnych w zakresie przeciwdziałania niedoborom wody 

w rolnictwie. 

Dyrektor RZGW w Warszawie wyjaśniła, że opracowując PPI w pierwszych latach 

funkcjonowania PGW WP, brano pod uwagę przede wszystkim zadania mające 

wpływ na bezpieczeństwo życia i mienia, tj. ochrona przed powodzią oraz decyzje 

nakazowe Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uwzględniano 

również stan przygotowania inwestycji do realizacji, ujęcie zadania w Planach 

zarządzania ryzykiem powodziowym15 oraz zgodność z Planami gospodarowania 

wodami16. Na podstawie powyższych przesłanek i przyznanego limitu środków 

finansowych utworzono listę najpilniejszych zadań, którą zgłoszono do planu 

finansowego PGW WP.  

Zadania utrzymaniowe na terenie RZGW w Warszawie były realizowane w ramach 

Programu realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia 

Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną17. W latach 2018–2020  

(do 30 czerwca 2020 r.) prace utrzymaniowe zrealizowano na 3.623,5 km cieków 

administrowanych przez RZGW w Warszawie (w 2018 r. 1.354,0 km, w 2019 r. 

2.224,8 km, w 2020 r. 44,7 km18). Zakres prac utrzymaniowych planowanych 

i wykonanych19 obejmował m.in. remonty, naprawy, przeglądy oraz konserwacje 

obiektów piętrzących będących własnością Skarbu Państwa, prace ziemne, 

porządkowe, prace związane z wykaszaniem oraz usuwaniem drzew i krzewów.  

 (akta kontroli str. 45, 49, 525) 

Od lutego 2020 r. RZGW w Warszawie realizował wdrożenie założeń Programu 

kształtowania zasobów wodnych20 (dalej: PKZW), którego celem była poprawa 

                                                      
14  Program planowanych inwestycji w gospodarce wodnej sporządzany jest przez PGW WP na podstawie 

art. 240 ust. 9 pkt 2 ustawy Prawo wodne oraz uzgadniany w trybie przepisu art. 240 ust. 11 ww. ustawy 
z ministrem właściwym ds. żeglugi śródlądowej. 

15  Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym sporządzany na podstawie art. 173 przez Wody Polskie 
w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu w zakresie infrastruktury transportowej, 
z właściwymi wojewodami oraz po zasięgnięciu opinii marszałków województw. 

16  Zgodnie z art. 319 ustawy Prawo wodne projekt planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
opracowują Wody Polskie po zasięgnięciu opinii właściwych wojewodów. 

17  Program realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa 
związanego z gospodarką wodną sporządzany jest przez PGW WP w trybie art. 240 ust. 9 pkt 1 ustawy 
Prawo wodne. Program ten został opracowany przez KZGW, na podstawie propozycji składanych przez 
RZGW, i zaakceptowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

18  Z zaplanowanych na 2020 r. prac utrzymaniowych na długości 2.462,7 km większość prac utrzymaniowych 
została zaplanowana na II półrocze 2020 r. 

19  Na wodach, w stosunku do których przed 1 stycznia 2018 r., prawa właścicielskie wykonywali marszałkowie 
województw, tj. wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków 
wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. 

20  Założenia PKZW zostały opracowane na początku 2020 r. przez PGW WP. Program będzie realizowany ze 
środków własnych PGW WP. Program obejmuje działania związane z wykorzystaniem istniejących budowli 
piętrzących poprzez zapewnienie: prawidłowej eksploatacji budowli piętrzących, utrzymanie we właściwym 
stanie technicznym budowli piętrzących zlokalizowanych na wodach publicznych, uzyskanie pozwoleń 
wodnoprawnych na piętrzenie i retencjonowanie wód na administrowanych przez PGW WP budowlach 
piętrzących. Celem Programu jest przywrócenie dwufunkcyjności urządzeń melioracyjnych, co zapewni 
retencję wód na użytkach rolnych w okresie suszy. 
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zdolności retencyjnej cieków i obiektów melioracyjnych, a w rezultacie bilansu 

wodnego na terenach rolniczych. W PKZW na obszarze działania RZGW 

w Warszawie na lata 2020-2022 wskazano pięć inwestycji na łączna kwotę  

15.600 tys. zł oraz 10 zadań obejmujących roboty utrzymaniowe.  

Na obszarze działania RZGW w Warszawie PKZW obejmował następujące inwestycje: 

 przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa 

przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: „Zapewnienie 

odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. 

Krzynowłoga Mała, powiat przasnyski”, 

 odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 0+700, gm. Raciąż, powiat 

płoński, 

 odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6+716, gmina Siemiątkowo, 

powiat żuromiński, 

 utworzenie rezerwy powodziowej w stawie młyńskim Piechota na rzece Skrwie 

Lewej w km 28+700 w m. Strzałki gmina Gostynin, 

 kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 

0+700÷2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody. 

Żadne z ww. zadań do dnia zakończenia kontroli nie zostało rozpoczęte i nie zostały 

poniesione wydatki.  

Dyrektor RZGW w Warszawie wyjaśniła, że „Realizacja zadań inwestycyjnych 

ujętych w tym programie rozpocznie się w bieżącym roku, po dopełnieniu dla 

poszczególnych zadań wymogów formalnoprawnych i przeprowadzeniu postępowań 

przetargowych”. 

Ponadto w 2020 r. zaplanowano w ramach PKZW realizację 10 zadań 

utrzymaniowych na kwotę 1.473 tys. zł21. Zakres prac utrzymaniowych obejmował: 

naprawy, remonty, konserwację budowli piętrzących (jazów, stopni, zastawek, 

przepustów z piętrzeniem itp.), wykonanie dokumentacji – operatów wodnoprawnych 

i instrukcji gospodarowania wodą w celu uzyskania decyzji – pozwolenia 

wodnoprawnego, zakup i zamontowanie szandorów. 

 (akta kontroli str. 45-53, 63-64, 85-88, 90, 525, 768-772, 776, 781-783) 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie od maja 2020 r. monitorował 

realizację zadań, związanych z PKZW, przez wszystkie podległe mu ZZ, zgodnie 

z wytycznymi KZGW.  

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że RZGW w Warszawie współpracę z właściwymi 

instytucjami w zakresie zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa, m.in. 

samorządami, spółkami wodnymi i ich związkami, KOWR, ARiMR, izbami rolniczymi 

oraz ośrodkami doradztwa rolniczego, podjął dopiero w maju 2020 r., w związku 

z wdrażaniem założeń PKZW, pomimo że obowiązek współpracy z właściwymi 

instytucjami w zakresie zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa zgodnie 

z Regulaminem organizacyjnym22 istniał od 2018 r., tj. od momentu powstania PGW WP. 

    (akta kontroli str. 63-64, 1894-1895) 

                                                      
21  Na dzień 9 czerwca 2020 r. ogłoszono przetargi dla wszystkich 10 zadań utrzymaniowych. 
22  § 50 ust. 1 pkt 11 regulaminu organizacyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

(Regulamin został nadany zarządzeniem nr 1/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowemu 
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – dalej: Regulamin organizacyjny PGW WP z 2018 r.) nakładał na 
Wydział Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą RZGW, a po zmianie regulaminu w 2019 r. na 
Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami RZGW zgodnie z § 60 ust. 10 pkt 14 regulaminu 
organizacyjnego PGW WP z 2019 r. 
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1.5. Koordynacja prowadzenia ewidencji wód i urządzeń wodnych znajdujących się 

na terenie właściwości działania RZGW w Warszawie należała do zadań Wydziału 

Planowania i Koordynacji Eksploatacji (dalej: WPiKE). Do 31 marca 2019 r. Wydział 

ten prowadził również ewidencję wód i urządzeń wodnych znajdujących się na 

terenie właściwości działania RZGW. Od 1 kwietnia 2019 r. prowadzenie tej 

ewidencji należy do obowiązków zarządów zlewni (dalej: ZZ) zlokalizowanych na 

obszarze działania RZGW w Warszawie. Do zadań ZZ należało również 

prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz dokonywanie okresowych 

przeglądów urządzeń wodnych i wykonywanie kontroli ich stanu technicznego, 

a także sprawowanie wraz z nadzorami wodnymi (dalej: NW) zlokalizowanymi na 

obszarze działania ZZ – nadzoru nad utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych 

znajdujących się na terenie właściwości swojego działania. 

W 2018 r. na podstawie art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane23 

(dalej: ustawa Prawo budowlane), 31 pracowników RZGW w Warszawie 

posiadających uprawnienia budowlane przeprowadziło 704 okresowe kontrole stanu 

technicznego obiektów hydrotechnicznych. W 2019 r. 36 pracowników RZGW 

w Warszawie przeprowadziło 2.089 takich kontroli. Pracownicy przeprowadzający 

ww. kontrole mieli okresowo zwiększony zakres czynności i wynagrodzenie o 650 zł 

brutto miesięcznie w przeliczeniu na etat. Szacunkowa kwota wypłaconych środków 

z ww. tytułu w 2018 r. wyniosła 46,5 tys. zł, a w 2019 r. 68,9 tys. zł. Ponadto 

w latach 2018–2019 podmioty zewnętrzne przeprowadziły 71 kontroli okresowych24. 

Dyrektor RZGW w Warszawie w sprawie liczby urządzeń wodnych podlegających 

w 2018 i 2019 r. kontrolom wynikającym z ustawy Prawo budowlane, wyjaśniła: „(…) 

Do czasu zakończenia weryfikacji przekazanych dokumentów dotyczących majątku 

po zlikwidowanych WZMiW-ach(25) nie jesteśmy w stanie podać liczby urządzeń 

podlegających kontroli stanu technicznego w myśl ustawy Prawo budowlane 

w latach 2018-2019. Niemniej liczba urządzeń, które podlegają kontroli okresowej 

powinna być taka sama, ponieważ teren działalności RZGW w Warszawie oraz ww. 

ustawa nie były zmieniane w latach 2018-2019. Szacujemy, że ostateczna liczba 

obiektów będzie zbliżona do liczby obiektów z 2019 r., tj. 2089 obiektów”. 

Według wyjaśnień Dyrektor RZGW w Warszawie znacznie mniejsza liczba kontroli 

w 2018 r., w porównaniu z 2019 r., wynikała z „(…) początkowej fazy organizowania 

się PGW WP i weryfikacji nowych obiektów przejętych od likwidowanych WZMiUW-

ów. Szacujemy, że liczba niezbędnych kontroli do wykonania powinna być zbliżona, 

ponieważ w 2019 roku obiekty były już w większości zweryfikowane. Jednak do 

czasu zakończenia weryfikacji przejętego majątku nie można określić dokładnej 

liczby kontroli (…)”. 

Ponadto w sprawie szacunkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem ww. 

kontroli, Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno – Ekonomicznych wyjaśnił m.in., że 

„(…) system finansowo-księgowy Eden w zakresie udostępnionym do pracy dla 

RZGW Warszawa i jednostek podległych nie posiada funkcjonalności 

umożliwiających wyodrębnienie i podanie kosztów (…) kontroli stanu technicznego 

                                                      
23  Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 
24  W 2018 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (dalej: IMiGW) przeprowadził 2 kontrole. W 2019 r. 

IMiGW przeprowadził 141 kontroli oraz 28 kontroli zostało przeprowadzone przez inne podmioty.  
25  WZMiUW – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
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obiektów melioracyjnych czy to w rozbiciu na kontrole wykonywane przez podmioty 

zewnętrzne (księgowane jako „usługi obce”) czy też siłami własnymi. Krajowy 

Zarząd Gospodarki Wodnej zawiera umowy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej na wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektów 

hydrotechnicznych. RZGW Warszawa – Pion Powodzi i Suszy otrzymuje do 

wiadomości jedynie informację, które obiekty będą kontrolowane. Tylko w niektórych 

przypadkach podane są kosztorysy. Zwracam uwagę, że faktury za te przeglądy nie 

trafiają do RZGW Warszawa i w związku z tym nie ma tych kosztów w dostępnym 

RZGW Warszawa fragmencie programu finansowo-księgowego Eden. Z tego tytułu 

nie jest możliwe ich potwierdzenie księgowe z pozycji RZGW Warszawa.” 

(akta kontroli str. 1005-1008, 1861-1862, 1886-1887, 2097-2105) 

Dyrektor RZGW w Warszawie, zgodnie z art. 528 ust. 5 ustawy Prawo wodne, był 

podmiotem właściwym do przejęcia od marszałków województw składników mienia 

(wraz z dokumentacją), dla którego do 31 grudnia 2017 r. uprawnienia właścicielskie 

Skarbu Państwa wykonywał właściwy marszałek. Mienie to zostało określone 

w wykazach mienia (w formie tabel) opracowanych w 2017 r. przez KZGW 

w porozumieniu z marszałkami.  

W latach 2018-2019 marszałkowie województw przekazali do RZGW w Warszawie 

wykazy obejmujące 12.028 pozycji będących w administracji zarządów melioracji 

i urządzeń wodnych. Po przeprowadzonej weryfikacji polegającej na 

skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia obiektu do ewidencji, 

RZGW w Warszawie przejął protokolarnie 11.298 pozycji26, które znajdowały się 

w otrzymanych wykazach (tabele 10, 11, 1327 lub ich ekwiwalentach)28.  

Dyrektor RZGW w Warszawie wyjaśniła, że RZGW w Warszawie nie miał 

możliwości ustalenia liczby urządzeń, które przejął od marszałków województw, 

ponieważ jedna pozycja środka trwałego z danego wykazu (tabela nr 13) zawierać 

mogła do kilkudziesięciu pozycji z innego wykazu (tabel 10 i 11). Spowodowane to 

było przyjętym przez zlikwidowane WZMiUW sposobem ewidencjonowania majątku, 

gdzie jako jeden środek trwały klasyfikowały wiele obiektów powiązanych ze sobą 

funkcjonalnie.  

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. do ewidencji środków trwałych RZGW 

w Warszawie wprowadzono 209 pozycji dotyczących urządzeń przeciwdziałających 

skutkom suszy i niedoborom wody w rolnictwie o wartości netto 274.703,2 tys. zł.  

Dyrektor RZGW w Warszawie poinformowała, że „(…) Z uwagi na bardzo dużą 

liczbę pozycji przejmowanych od marszałków, budowle są w trakcie kompletowania 

dokumentów, przede wszystkim określenia ich wartości majątkowej, niezbędnej do 

wpisania danego obiektu do ewidencji środków trwałych. Przyczyną tego był sposób 

                                                      
26  Stan na dzień 30 maja 2020 r. 
27  Tabela 10 – wykaz przekazywanych urządzeń wodnych (np. budowle piętrzące z możliwością sterowania 

przepływem); tabela 11 – wykaz przekazywanych pozostałych urządzeń wodnych (np. budowli 
regulacyjnych); tabela 13 – wykaz środków trwałych gr II stanowiących własność Skarbu Państwa. 

28  Przekazane do RZGW w Warszawie wykazy urządzeń wodnych z województwa mazowieckiego, 
świętokrzyskiego, śląskiego, lubelskiego i małopolskiego zostały sporządzone wzoru ustalonego przez 
KZGW. Wykazy z województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego zostały sporządzone wg 
wzorów tabel opracowanych przez miejscowe Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych 
(WZMiUW), innych niż ustalone przez KZGW. Jedynie Marszałek województwa łódzkiego nie przekazał do 
RZGW w Warszawie wykazów przekazywanych obiektów. 
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przekazania przez WZMiUW-y dokumentacji związanej z ww. urządzeniami. 

Protokoły zdawczo-odbiorcze wraz z wykazami papierowymi urządzeń (tabele 10, 

11, 13 lub ich odpowiedniki w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego 

i warmińsko-mazurskiego) były przekazane do RZGW w Warszawie, a pozostała 

dokumentacja związana z urządzeniami, albo była przekazywana „hurtowo” do 

nowo tworzonych jednostek RZGW w Warszawie, albo zostawała w budynkach 

dawnych jednostek terenowych WZMiUW-ów w których się znalazły jednostki 

terenowe RZGW w Warszawie. Dodatkowo, wzory tabel 10, 11, 13 nie przewidywały 

podania wartości majątkowej poszczególnych pozycji. W związku z powyższym, 

w Zarządach Zlewni trwa proces weryfikacji niewprowadzonych dotychczas 

obiektów polegający na kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia 

obiektu do ewidencji. Obiekty ze skompletowaną dokumentacją są sukcesywnie 

przekazywane do zaewidencjonowania w 2020 roku. RZGW w Warszawie planuje 

zakończyć proces ewidencjonowania majątku do końca 2020 roku.”  

 (akta kontroli str. 64-66, 843-846, 911-914, 1178, 1884-1885) 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2020 r. oględzin sześciu obiektów 

wodnych (jazy) i analizy protokołów z kontroli okresowej rocznej (przeprowadzonych 

przez osoby posiadające uprawnienia budowlane o specjalności wodno-

melioracyjnej, obejmującej również ujęcia wód) stwierdzono, że pięć z nich jest 

zdewastowanych i wymaga całkowitej odbudowy. Stan techniczny tych obiektów 

uniemożliwiał prowadzenie piętrzenia wody. Odbudowę tych jazów zalecono 

podczas okresowych rocznych kontroli przeprowadzonych w roku 2018, 2019, 2020. 

Do dnia 25 czerwca 2020 r. obiekty te nie zostały odbudowane, a zatem nie 

spełniały swojej funkcji. Jeden z sześciu obiektów od 2018 r., zgodnie z zaleceniami 

osoby przeprowadzającej okresowe roczne kontrole wymagał drobnych napraw 

konserwacyjnych, które do dnia oględzin nie zostały w pełni wykonane. 

Zbadano 94 protokoły kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych, które 

bezpośrednio lub pośrednio przeciwdziałały suszy w rolnictwie. Kontrole te 

przeprowadzono w latach 2018-2019 i w I półroczu 2020 na terenie ZZ 

w Ciechanowie (68 kontroli) i ZZ w Dębe (26 kontroli). Stwierdzono, że w 74 

przeanalizowanych protokołach (co stanowiło 26,1% przypadków ze sporządzonych 

protokołów w analizowanym okresie przez ww. ZZ), wskazano na niewykonanie 

zaleceń pokontrolnych z roku poprzedniego dotyczących odbudowy sześciu 

obiektów, a w przypadku 68 obiektów niewykonanie napraw konserwacyjnych 

polegających m.in. na uzupełnieniach betonu na elementach budowli, wykonaniu 

umocnień skarp itp. 

Dyrektor RZGW Warszawie wyjaśniła, że nie wykonano zaleceń pokontrolnych ze 

względu na to, że m.in.: stan budowli nie utrudniał i nie uniemożliwiał prowadzenia 

piętrzeń, nie zagrażał bezpieczeństwu a odbudowa budowli nie kwalifikowała się 

jako jedna z najpilniejszych (odbudowę zgłoszono do planów inwestycji) lub 

zalecone prace utrzymaniowe nie kwalifikowały się jako najpilniejsze. Dyrektor 

RZGW wskazała także, że w 18 przypadkach zalecenia zostały zrealizowane już po 

ponownej kontroli, która stwierdziła niewykonanie zaleceń.  

 (akta kontroli str. 1271-1552) 
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1.6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie nie dysponował zbiorczą 

bazą danych ewidencji melioracji na obszarze swojego działania.  

Dyrektor RZGW w Warszawie wyjaśniła, że „(…) Ze względu na niejednolity sposób 

prowadzenia zasobów informacji przez WZMiUW z terenu działania RZGW 

w Warszawie i brak rozporządzenia określającego sposób prowadzenia ewidencji 

melioracji wodnych oraz zbierania, aktualizowania i udostępniania danych 

z ewidencji melioracji wodnych (art. 210 ustawy Prawo wodne) nie ma możliwości 

podjęcia przez RZGW bardziej konkretnych działań zmierzających do formalnego 

utworzenia zasobu i zbiorów danych w tematyce melioracji. Jednocześnie w KZGW 

w ramach projektu ISOK prowadzone są prace nad stworzeniem jednolitej ewidencji 

urządzeń melioracji wodnych.”29 

Dane dotyczące urządzeń melioracji pozyskane od marszałków województw zostały 

przygotowane w RZGW w Warszawie w podziale na ZZ30 i zostały przekazane do 

ZZ w celu prowadzenia ewidencji melioracji w systemie teleinformatycznym. 

Przygotowane zbiory danych uwzględniały urządzenia służące do nawodnień, 

np. rurociągi deszczowniane czy rowy i sączki, które mogą pełnić rolę nawadniającą. 

    (akta kontroli str.64-66) 

1.7. Stosownie do postanowień art. 205 ustawy Prawo wodne utrzymywanie 

urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, 

a jeżeli urządzenia te były objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie 

gminy  do tej spółki. Na podstawie art. 206 w związku z art. 240 ust. 3 pkt 1a) 

ustawy Prawo wodne, jeżeli obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych 

przez właścicieli nie był wykonywany, dyrektor RZGW ustalał w drodze decyzji, 

proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe 

zakresy i terminy jego wykonywania.  

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym PGW WP z 2018 r.31, w okresie od 

1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. prowadzenie postępowań administracyjnych 

dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych na podstawie art. 206 ustawy 

Prawo wodne, należało do zadań Wydziału Zgód Wodnoprawnych. 

Po wprowadzeniu nowego Regulaminu organizacyjnego PGW WP32, od 1 kwietnia 

2019 r., zadania te przejął Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji.  

W okresie objętym kontrolą do RZGW w Warszawie wpłynęły 103 wnioski  

dotyczące funkcjonowania urządzeń melioracji wodnej, z czego w 2018 roku – 46,  

w 2019 roku – 49, osiem w I połowie 2020 roku – osiem. 

                                                      
29  W dniu 2 lipca 2020 r. weszło w życie 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). 

30  Otrzymane od marszałków zbiory danych zawierały: akwedukty, brody, bruzdy, budowle wpustowe 
i spustowe, bystrotoki, cieki naturalne, działy drenarskie, groble, hydranty, kanały, mosty, obiekty 
melioracyjne, progi, przejazdy wałowe, przepusty, przepusty wałowe, przepusty z piętrzeniem przewały, 
rowy szczegółowe, rurociągi deszczowniane, rurociągi grawitacyjne podstawowe, rurociągi grawitacyjne 
szczegółowe, sączki, stawy, stopnie, studzienki drenarskie, studzienki na rurociągu grawitacyjnym, 
studzienki na rurociągu tłocznym, studzienki obserwacyjne, syfony, wały przeciwpowodziowe, wloty, wloty 
drenarskie, wodopoje, wyloty, wyloty drenarskie, zapory ziemne, zastawki, zbieracze drenarskie, zbiorniki 
wodne sztuczne.  

31  Zarządzenie nr 1/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r. 
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. 

32  Zarządzenie nr 5/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 marca 2019 r. 
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. 
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Dyrektor RZGW w Warszawie wyjaśniła, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. 

do 30 czerwca 2020 r. w RZGW wszczętych zostało sześć postępowań 

administracyjnych w związku z art. 205, 206 ustawy Prawo wodne.  

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zakończone zostały 64 sprawy, z czego 

wydana została 1 decyzja odmawiająca nałożenia obowiązku utrzymania urządzenia 

melioracji wodnych szczegółowych (w związku z postępowaniem wszczętym w 2017 r., 

przekazanym do RZGW z KZGW w 2018 r.) i 3 postanowienia o odmowie wszczęcia 

postępowania. Pozostałe 60 spraw zakończono w inny sposób. W RZGW 

w Warszawie zostało 39 niezakończonych spraw dotyczących art. 205-206 ustawy 

Prawo wodne (pięć z 2018 r., 28 z 2019 r. oraz sześć z I połowy 2020 r.).  

Dyrektor RZGW w Warszawie wyjaśniła, że „(…) inny sposób zakończenia sprawy 

niż przez wydanie decyzji administracyjnej wynikał z następujących powodów: 

większość wniosków nie dotyczyła art. 205 - 206 ustawy Prawo wodne, wnioski po 

rozpoznaniu zostały przekazane do dalszego prowadzenia zgodnie z właściwością 

i kompetencjami do właściwych komórek organizacyjnych RZGW w Warszawie 

w tym do właściwych Zarządów Zlewni albo do właściwych organów, tj. wójtów, 

burmistrzów, starostów itp. W wielu sprawach udzielono wnioskodawcom pisemnych 

odpowiedzi i wyjaśnień”.  

 (akta kontroli str. 2024-2027, 2033-2034) 

Zbadano sześć wniosków złożonych przez Urząd Miasta i Gminy Radzymin do 

RZGW w Warszawie na podstawie art. 240 ust. 3 pkt 1a ustawy Prawo wodne, 

w związku z art. 205 i art. 206 tej ustawy. Z powodu niewykonywania przez 

zainteresowanych właścicieli obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych, 

Gmina Radzymin wystąpiła do RZGW w Warszawie z prośbą o ustalenie w drodze 

decyzji szczegółowych zakresów i terminów wykonywania obowiązku utrzymania 

urządzeń melioracji wodnych, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez 

właścicieli gruntów. Cztery wnioski wpłynęły do RZGW w Warszawie w dniu 

4 kwietnia 2019 r., a pozostałe dwa badane wnioski w dniu 10 kwietnia 2019 r. 

Gmina Radzymin została wezwana przez RZGW w Warszawie do przedłożenia 

aktualnych map sytuacyjno - wysokościowych uwzględniających przebieg rowów33. 

Postanowieniami z dnia 7 czerwca 2019 r., na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, 

RZGW w Warszawie zawiesił sześć postępowań administracyjnych do czasu 

przedłożenia przez Gminę Radzymin map sytuacyjno-wysokościowych. 

Na przedmiotowe postanowienia nie zostały wniesione zażalenia. Postanowieniami 

z dnia 21 października 2019 r., na podstawie art. 97 § 2 Kpa, po przekazaniu przez 

Gminę Radzymin ww. dokumentacji, organ podjął zawieszone postępowania 

administracyjne. Korespondencję w sprawie organ kierował do Gminy. 

W przypadku sześciu zbadanych postępowań administracyjnych zostały naruszone 

zasady Kpa. Organ nie ustalił oraz nie zawiadomił wszystkich stron o wszczęciu 

postępowania (art. 61 § 4 Kpa) i niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 36 § 1 Kpa). 

Dyrektor RZGW wyjaśniła, że „(…) w oparciu o złożone wnioski Gminy Radzymin, 

które nie stanowiły podstawy do ustalenia innych stron niż Wnioskodawca, uznano 

Wnioskodawcę jako stronę, w związku z tym potraktowano wpływ wniosków  

Gminy Radzymin jako wszczęcie postępowań, zatem art. 61§ 4 Kpa nie miał 

zastosowania (…)”. 

                                                      
33  Pisma z dnia 17 i 18 kwietnia 2019 r. 
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Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że z treści art. 205 ustawy Prawo wodnego 

wynika, że utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych 

właścicieli gruntów, a tym samym przysługuje im status strony postępowania. 

W odniesieniu do zbadanych sześciu postępowań administracyjnych, Dyrektor 

RZGW w Warszawie wyjaśniła ponadto, że „(…) Powodem przewlekłości 

postępowań jest brak przygotowania pracowników Wydziału Planowania 

i Koordynacji Eksploatacji w zakresie znajomości i zastosowania przepisów Kpa 

w praktyce, brak wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu postępowań 

administracyjnych, o których mowa w art. 206 Ustawy Prawo wodne, brak 

rozporządzeń wykonawczych precyzujących wniosek i wymaganych dokumentów 

do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na podstawie art. 206 ustawy Prawo 

wodne, brak ujednoliconej procedury prowadzenia postępowań administracyjnych 

i wydawania decyzji na podstawie art. 206 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo 

wodne, która powinna obowiązywać we wszystkich RZGW PGW WP”. 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. dziewięciu na 

12 pracowników zatrudnionych w Wydziale Zgód Wodnoprawnych zostało 

przeszkolonych w zakresie Kpa (dwa szkolenia) oraz Prawa wodnego (jedno 

szkolenie, udział czterech pracowników). Pomimo przejęcia w 2019 r. przez Wydział 

Planowania i Koordynacji Eksploatacji prowadzenia postępowań administracyjnych, 

o których mowa w art. 206 ustawy Prawo wodne, pracownicy tego wydziału nie 

zostali przeszkoleni w zakresie Kpa. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 

2020 r. nie odbyli również szkoleń dotyczących Prawa wodnego.  

Dyrektor RZGW w Warszawie wyjaśniła, że „(…) Właściwe rozpoznanie spraw, 

oczekujących albo będących w toku, wymusza konieczność wielotorowych działań, 

kompleksowych rozpoznań bezpośrednio w terenie, merytorycznych analiz 

zebranych informacji przy zaangażowaniu środków finansowych na zapłacenie za 

wydane mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz wymaga zaangażowania 

merytorycznego pracowników Zarządów Zlewni jak i Nadzorów Wodnych 

w rozpoznawanie spraw, co znacznie przedłuża czas trwania każdego 

postępowania. Jednocześnie (…) wpływają również sprawy, które po 

przeprowadzeniu wnikliwego rozpoznania bezpośrednio w terenie okazują się 

niemożliwymi do załatwienia na podstawie art. 206 Ustawy Prawo wodne. Sprawy te 

są przekazywane do dalszego prowadzenia zgodnie z kompetencjami, do 

właściwych komórek organizacyjnych albo do właściwych organów. Są to sprawy 

skomplikowane i nieprecyzyjnie opisane przez wnioskodawców, dotyczące 

np. zniszczonych bądź zasypanych urządzeń melioracji wodnych skutkujących 

zmianą stosunków wodnych na okolicznych działkach, wnioski w sprawie 

przeprowadzenia kontroli gospodarowania wodami, sprawy które przekazywane są 

przez osoby prywatne, wójtów, burmistrzów, starostów a także przez komórki 

organizacyjne PGW WP RZGW w Warszawie. Rzetelne rozpoznanie tak szerokiego 

zakresu spraw jest niezwykle czasochłonne i również wymaga zaangażowania 

właściwych Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych. Czas potrzebny na 

indywidualne rozpoznanie każdej sprawy bezpośrednio w terenie związany jest 

nierozerwalnie z obecnym składem osobowym pracowników Nadzorów Wodnych 

i przekłada się w sposób bezpośredni na terminowość ich rozpoznania, skierowania 

do właściwych organów czy komórek bądź udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy (…)”. 

Do RZGW w Warszawie wpływały również wnioski, które po rozpoznaniu były 

kwalifikowane jako dotyczące art. 191 ustawy Prawo wodne, tj. przywrócenia 

poprzedniej funkcji urządzenia wodnego. Sprawy te były przekazywane do ZZ. 
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RZGW w Warszawie nie zawsze był informowany przez ZZ o sposobie załatwienia 

przekazanej sprawy mimo, że w korespondencji do Dyrektorów ZZ zwracał się 

z prośbą o informację zwrotną.  

Regulamin organizacyjny PGW WP nie nakłada obowiązku przekazywania do 

RZGW przez ZZ informacji o sposobie załatwienia spraw w związku z art. 191 

ustawy Prawo wodne. 

(akta kontroli str. 67-68, 1897-2094) 

1.8. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym rejestr skarg i wniosków prowadzony 

był przez Wydział Organizacji na podstawie informacji otrzymywanych z Wydziałów 

RZGW oraz ZZ.  

Prezes PGW WP wprowadził procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg 

powszechnych, wniosków i petycji w PGW WP34. Zgodnie z ww. zarządzeniem 

skargi, wnioski i petycje podlegają ewidencjonowaniu w rejestrze, prowadzonym 

w postaci elektronicznej, wg określonego wzoru. Załatwienie skargi powinno 

następować niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu, a ich 

treść powinna być wykorzystywana w działalności kontrolnej.  

Do czasu wprowadzenia ww. zarządzeniem (tj. do 31 lipca 2019 r.) wzoru rejestru 

skarg, wniosków i petycji w RZGW w Warszawie prowadzony był rejestr 

zawierający: krótki opis sprawy, informację o nadawcy skargi, dacie jej wpływu oraz 

o sposobie załatwienia. 

W okresie objętym kontrolą do RZGW w Warszawie wpłynęły cztery skargi, 

dotyczące funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych oraz działalności spółek 

wodnych: jedna z nich dotycząca funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych oraz 

trzy skargi na działalność spółek wodnych. 

Pierwsza ze skarg dotycząca działalności spółki wodnej została zarejestrowana pod 

błędnym numerem Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt jako udostępnienie 

informacji, w związku z czym nie była uwzględniona w rejestrze skarg. 

Jednocześnie, Dyrektor RZGW w Warszawie wskazała, że skargi nie było 

w rejestrze, ponieważ PGW WP nie są organem właściwym do rozpatrzenia 

sprawy35. Skarżący podważali legalność spółki, sposób pobierania składek oraz 

wskazali na trudności w uzyskaniu m.in. informacji odnośnie zarządu tej spółki oraz 

brak informacji o walnych zgromadzeniach lub innych zebraniach spółki. Skarga 

została przekazana według właściwości do starosty.  

Zdaniem NIK powyższa skarga powinna zostać wykazana w rejestrze, ponieważ 

wzór rejestru uwzględnia zapis dotyczący przekazania sprawy według właściwości 

do innej jednostki organizacyjnej. 

Druga skarga na działalność spółki wodnej dotyczyła nieuporządkowania przez 

spółkę terenu po przeprowadzonym czyszczeniu rowu melioracyjnego. Skarga 

została przekazana do starosty. 

Trzecia skarga dotycząca związku spółek wodnych, przekazana z KZGW do RZGW 

w Warszawie z prośbą o analizę i przekazanie ustaleń odnośnie zarzutów 

                                                      
34  Zarządzenie Nr 35/2019 Prezesa PGW WP z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury 

przyjmowania i rozpatrywania skarg powszechnych, wniosków i petycji w PGW WP. 
35  Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo wodne, nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje 

właściwy miejscowo starosta. Jednocześnie, w związku z art. 444 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawa 
i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych 
wykonuje wojewoda. 
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dotyczących niewłaściwego utrzymywania rowu melioracyjnego, została wniesiona 

w związku z wszczętą egzekucją komorniczą za niepłacenie składek członkowskich 

pomimo braku deklarowanego członkostwa oraz pomówieniem wnioskującego 

o rozkopanie rowu melioracyjnego i wstawienie piętrzenia na przepuście 

dojazdowym. W powyższej sprawie NW dokonał oględzin działek. RZGW 

w Warszawie przekazał skargę do urzędu wojewódzkiego oraz w związku 

z charakterem sprawy, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Czwarta badana skarga, dotyczyła zasypania rowu melioracyjnego. Sprawę 

prowadził ZZ w Łowiczu. Została ona rozpatrzona podczas wizji lokalnej z udziałem 

Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim oraz skarżącego, który nie miał 

zastrzeżeń co do sposobu rozpatrzenia sprawy. 

(akta kontroli str. 608-659, 774-775, 779-780) 

1.9. Na podstawie art. 240 ust. 3 pkt 14 ustawy Prawo wodne RZGW w Warszawie 

przeprowadzało kontrole gospodarowania wodami. W 2018 r. RZGW w Warszawie 

przeprowadził 67 kontroli doraźnych. Ze względu na to, że PGW WP powstało 

w 2018 r. nie sporządzono planu kontroli gospodarowania wodami, tym samym nie 

przeprowadzono kontroli planowych. 

Projekt planu kontroli gospodarowania wodami na 2019 r. i 2020 r. został 

sporządzony w RZGW w Warszawie na podstawie wniosków i skarg, przekazanych 

przez ZZ i NN. Uwzględniono także wnioski organów i jednostek administracji 

publicznej o przeprowadzenie kontroli w ramach współdziałania organów 

administracyjnych. Projekty planów kontroli na rok 2019 i 2020 zostały przekazane 

do KZGW i włączone do Planu kontroli gospodarowania wodami, przygotowanego 

przez PGW WP na dany rok, a następnie zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej36. 

Prezes PGW WP Zarządzeniem nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. wprowadził 

„Zasady przeprowadzania kontroli gospodarowania wodami obowiązujące 

w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie”37.  

Plan kontroli gospodarowania wodami na 2019 r. w odniesieniu do RZGW 

w Warszawie obejmował 37 kontroli. Zrealizowano łącznie 69 kontroli z czego 

33 kontrole planowe i 36 doraźne. Na 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie 

13 kontroli. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przeprowadzono 

25 kontroli, w tym jedną planową. 

W badanym okresie RZGW w Warszawie przeprowadził trzy kontrole doraźne, które 

dotyczyły podmiotów prowadzących działalność związaną z rolnictwem, jedną 

w 2018 r. oraz dwie w 2019 r. Dyrektor RZGW w Warszawie wyjaśniła, że kontrole 

gospodarowania wodami obejmują szeroki zakres tematyczny, ale nigdy nie były 

ukierunkowane na gospodarowanie wodą w rolnictwie.  

Pierwsza kontrola została przeprowadzona w związku ze zgłoszoną sprawą poboru 

w dużych ilościach wody do nawadniania plantacji borówki amerykańskiej. 

Właściciel plantacji nie posiadał dokumentów potwierdzających wykonanie stawu 

                                                      
36  Plan na 2019 r. został zatwierdzony przez Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej 25 stycznia 2019 r., 

a na 2020 r. 5 marca 2020 r. 
37  Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa PGW WP z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad 

przeprowadzania kontroli gospodarowania wodami obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Wodnym 
Wody Polskie”. 
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oraz ilości pobieranej ze stawu wody do podlewania borówki. Wydane przez RZGW 

w Warszawie zarządzenie pokontrolne nałożyło na kontrolowanego obowiązek 

doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego z obowiązującym stanem prawnym 

wynikającym z przepisów prawa wodnego w zakresie legalizacji urządzenia 

wodnego – stawu wraz z urządzeniami związanymi funkcjonalnie, poprzez 

uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego uwzględniającego specyfikę 

lokalnych stosunków wodnych. Kontrolowany przekazał do RZGW w Warszawie 

informację o wykonaniu obowiązku nałożonego zarządzeniem pokontrolnym 

i przekazał kopię wymaganych dokumentów, tj. decyzję dyrektora ZZ w Piotrkowie 

Trybunalskim legalizującą urządzenie wodne (staw wodny) oraz potwierdzenie 

dokonania opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnego. 

Druga kontrola odbyła się w związku z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 

gospodarowania wodami rzek dla potrzeb stawu rybnego. Podczas kontroli 

stwierdzono, że stan techniczny jazów wskazywał na brak prowadzenia prac 

konserwacyjnych. Zastany w dniu kontroli stan faktyczny cieku nie wskazywał na 

przeprowadzanie wymaganych pozwoleniem wodnoprawnym prac 

konserwacyjnych. RZGW w Warszawie wniósł do dyrektora ZZ w Piotrkowie 

Trybunalskim o rozważenie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne 

korzystanie z wód powierzchniowych na potrzeby obiektu (stawy rybne). 

Stwierdzone w toku kontroli naruszenie dotyczyło nieprzestrzegania zapisów 

pozwolenia wodnoprawnego (brak zachowania przepływu nienaruszalnego poniżej 

urządzeń piętrzących, zamulenie rzek w cofce – brak śladów wykonywania 

konserwacji bieżącej, zamknięte szandory na urządzeniach piętrzących). 

Nieprawidłowości były również stwierdzane w toku wcześniejszych kontroli obiektu 

stawowego. Z kontroli dotyczącej udzielonego pozwolenia wodnoprawnego 

przeprowadzonego przez ZZ wynikało, że przepływ nienaruszany w rzece jest 

zachowany oraz stwierdzono ślady bieżącej konserwacji rzeki w związku z czym 

brak jest podstaw do cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego. 

W wyniku trzeciej kontroli stwierdzono, że kontrolowany nie posiadał pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody oraz 

zrzutu wody na potrzeby stawów rybnych. Zarządzeniem pokontrolnym został 

nałożony na kontrolowanego obowiązek doprowadzenia do zgodności stanu 

faktycznego z obowiązującym stanem prawnym, poprzez zalegalizowanie 

szczególnego korzystania z wód rzeki w zakresie poboru oraz zrzutu wody na 

potrzeby stawów oraz odgrodzenie nieruchomości przylegającej do publicznych wód 

powierzchniowych rzeki. Zgodnie z wyjaśnieniami RZGW w Warszawie, 

sprawdzenie wykonania zarządzenia pokontrolnego odbędzie się w bieżącym roku, 

zgodnie z planem kontroli gospodarowania wodami na 2020 r. 

(akta kontroli str. 660-751, 774, 778-779) 

1.10. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu organizacyjnego zadania z zakresu 

przygotowania i realizacji kampanii edukacyjnych i informacyjnych należały 

w RZGW do Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej. W okresie objętym 

kontrolą działania dotyczące oszczędnego i solidarnego korzystania z zasobów 

wodnych były prowadzone w ramach ogólnopolskiej kampanii PGW WP pod hasłem 

Stop suszy. 
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W 2018 r. RZGW w Warszawie nie realizował działań informacyjno-edukacyjnych 

w zakresie oszczędnego i solidarnego korzystania z zasobów wodnych. W 2019 r. 

RZGW w Warszawie przeprowadziło dla przedszkoli i szkół nieodpłatne spotkania 

edukacyjne pn. „Wody potrzebuje nie tylko ryba!”. Podczas spotkań poruszany był 

temat wody na Ziemi: jej zasobów, rodzajów i zapotrzebowania, problemów 

zanieczyszczania rzek, obiegu wody w przyrodzie itp., a dzieci otrzymały książeczki 

edukacyjne. Materiały na zajęcia (plansze, rysunki) przygotowywane były we 

własnym zakresie przez pracowników RZGW w Warszawie. W 2019 r. 

przeprowadzono 12 takich spotkań w szkołach i przedszkolach, a w 2020 r. pięć. W 

ramach działań informacyjnych, w maju 2020 r. w RZGW w Warszawie 

przygotowano artykuł pt. „STOP SUSZY! Wody Polskie kształtują zasoby wodne na 

terenach rolniczych”, który ukazał się na stronie internetowej TVN Warszawa38. 

RZGW w Warszawie nie prowadził szkoleń dla doradców rolniczych, nauczycieli 

szkół rolniczych oraz rolników w zakresie oszczędnego i solidarnego korzystania 

z zasobów wodnych. Dyrektor RZGW w Warszawie wyjaśniła, że szkolenia w ww. 

zakresie nie leżą w kompetencji RZGW w Warszawie, natomiast ZZ nie realizują 

zadań z zakresu edukacji, szkoleń i kampanii. 

(akta kontroli str. 68-69, 603-604) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę zintensyfikowania działań 

edukacyjnych i informacyjnych w zakresie oszczędnego i solidarnego korzystania 

z zasobów wodnych prowadzonych z inicjatywy RZGW w Warszawie. 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Nie została zakończona weryfikacja przejętego majątku od marszałków lub 1.

likwidatorów WZMiUW. W ewidencji środków trwałych prowadzonej przez 

RZGW w Warszawie w systemie finansowo-księgowym Eden ujętych zostało 

jedynie 209 obiektów na 11.298 protokolarnie przejętych pozycji. 

 RZGW w Warszawie prowadził postępowania administracyjne dotyczące  2.

art. 205-206 ustawy Prawo wodne z naruszeniem zasad Kpa, m.in. 

nie wszystkie strony były zawiadamiane na podstawie art. 61 § 4 Kpa 

o wszczęciu postępowania oraz o niezałatwieniu sprawy w terminie, zgodnie 

z art. 36 §1 Kpa.  

W latach 2018-2020 w Programach planowanych inwestycji oraz Programach 

realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu 

Państwa związanego z gospodarką wodną nie wyszczególniono zadań związanych 

z przeciwdziałaniem skutkom suszy, w tym niedoborom wody w rolnictwie. Dopiero 

w 2020 r. uruchomiono Program kształtowania zasobów wodnych, zawierający 

wyłącznie zadania służące zwiększeniu retencji na obszarach wiejskich oraz 

przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie. Do 30 czerwca 2020 r. żadne 

z pięciu zadań inwestycyjnych ujętych w ww. programie nie zostało zrealizowane. 

Inwestycje te zostały jedynie przygotowane pod względem formalnoprawnym. 

Regionalny Zarząd Gospodarowania Wodami w Warszawie nie miał pełnej wiedzy 

o posiadanym mieniu Skarbu Państwa w postaci urządzeń wodnych, gdyż nie 

zakończono procesu jego przejęcia od marszałków województw po zmianie 

przepisów Prawa wodnego od 1 stycznia 2018 r.     

                                                      
38  https://tvn24.pl/tvnwarszawa/artykul-sponsorowany/stop-suszy-wody-polskie-ksztaltuja-zasoby-wodne-na-

terenach-rolniczych-4588091. 
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Prawidłowo rozpatrywano skargi i wnioski oraz przeprowadzano kontrole 

gospodarowania wodami w rolnictwie. Stwierdzono, że jedna z pięciu badanych 

skarg nie była ujęta w rejestrze skarg i wniosków. Stosownie do wymogów 

określonych w art. 62 ustawy Prawo budowlane wykonywano okresowe kontrole 

stanu technicznego urządzeń wodnych znajdujących się na terenie właściwości 

RZGW w Warszawie.  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadził postępowania 

administracyjne dotyczące art. 205-206 ustawy Prawo wodne z naruszeniem zasad 

Kpa. Nie wszystkie strony były zawiadamiane na podstawie art. 61 § 4 Kpa 

o wszczęciu postępowania oraz, zgodnie z art. 36 §1 Kpa o niezałatwieniu sprawy 

w terminie. Postępowania prowadzone były przewlekle. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że podejmowane przez RZGW w Warszawie 

działania edukacyjne i informacyjne w zakresie solidarnego i oszczędnego 

korzystania z zasobów wodnych były niewystarczające w stosunku do aktualnych 

problemów związanych z występowaniem suszy w rolnictwie.  

2. Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych 
na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 

RZGW w Warszawie w latach 2018-2019 nie wyszczególniał w PPI zadań 

inwestycyjnych dotyczących przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie, 

a także nie poniósł wydatków w tym zakresie. 

Na prace utrzymaniowe w 2018 r. ogółem wydano 20.199,5 tys. zł, w tym na 

utrzymanie obiektów związanych z przeciwdziałaniem suszy w rolnictwie 9.615 tys. zł 

(suma kwot mogąca mieć wpływ na kształtowanie zasobów wodnych w rolnictwie). 

Poniesione wydatki w 2018 r. na prace utrzymaniowe były niższe od założeń 

planowych o kwotę 3.764 tys. zł (plan 23.963,2 tys. zł) i niższe od ostatecznego 

przyznanego limitu na ten cel o kwotę 1.143,4 tys. zł.  

W 2019 r. ogółem wydano 31.383,2 tys. zł, co stanowiło 100% wydatków 

planowanych, w tym na utrzymanie obiektów związanych z przeciwdziałaniem suszy 

w rolnictwie 14.760 tys. zł (suma kwot mogąca mieć wpływ na kształtowanie 

zasobów wodnych w rolnictwie). 

W 2020 r. RZGW w Warszawie rozpoczął realizację założeń do PKZW na lata 2020-

2022 zawierającego pięć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 15.600 tys. zł oraz 

10 zadań utrzymaniowych na kwotę 1.473 tys. zł.  

Dyrektor RZGW w Warszawie na okoliczność niezrealizowania w 2018 r. założeń 

planu i niewykorzystania limitu wydatków wyjaśniła: „Specyfika wykonywanych prac 

utrzymaniowych powoduje, że są one wykonywane najczęściej w II i IV kwartale. 

Program utrzymania był uzupełniany o nowe zadania w trakcie roku dzięki 

powstałym oszczędnościom. Ponieważ pieniądze z dotacji na utrzymanie musiały 

być wydane do końca 2018 r., części powstałych oszczędności RZGW nie był 

w stanie zagospodarować. Oszczędności z zadań zakończonych w IV kwartale były 

już praktycznie niedostępne ze względu na brak czasu na realizację nowych zadań, 

biorąc pod uwagę wymogi formalne (postępowania o udzielenie zamówień 

publicznych), czas realizacji prac oraz zapłatę do końca roku. Dodatkowo pieniądze 

z dotacji na utrzymanie mogły być tylko wydatkowane na prace utrzymaniowe.”  
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Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że system finansowo księgowy PGW WP nie 

pozwalał na bezpośrednie wygenerowanie raportu o kosztach poniesionych 

w RZGW w Warszawie na realizację programu utrzymaniowego pn. „Program 

realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu 

Państwa związanego z gospodarką wodną”, w tym na zadania związane 

z rolnictwem. Powyżej podane wydatki poniesione w latach 2018-2019 zostały 

wykazane na podstawie danych zgromadzonych w grudniowych monitoringach 

programu utrzymaniowego pn. „Program realizacji zadań związanych z utrzymaniem 

wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną”.  

 (akta kontroli str. 63-64, 768-783, 1617-1622, 1884-1887) 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno–Ekonomicznych RZGW w Warszawie 

wyjaśnił m.in., że „(…) system finansowo-księgowy Eden w zakresie udostępnionym 

do pracy dla RZGW Warszawa i jednostek podległych nie posiada funkcjonalności 

umożliwiających wyodrębnienie i podanie kosztów poniesionych w związku 

z realizacją zadań utrzymaniowych czy też kosztów zadań melioracyjnych (…)”. 

(akta kontroli str. 1861) 

Zbadano 5 umów na realizację prac utrzymaniowych urządzeń wodnych i obiektów 

piętrzących zawartych przez PGW WP po przeprowadzeniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 i art. 6a ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych39 na łączną kwotę 244,5 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do realizacji czterech z pięciu zbadanych 

umów.  

W przypadku realizacji umowy nr 425/ROO/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. na 

utrzymanie obiektu piętrzącego na rzece Wkrze w km 119+750 i na rzece Bieżance 

w km 2+453 na kwotę brutto 67 tys. zł stwierdzono, że nie została potrącona 

z wynagrodzenia kara umowna w wysokości 8.709,11 zł za nieterminową realizację 

przedmiotu umowy. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 ww. umowy RZGW w Warszawie 

zastrzegł sobie prawo naliczenia kar umownych za opóźnienie w terminowej 

realizacji przedmiotu umowy z winy wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

za każdy dzień opóźnienia liczony od kwoty wynagrodzenia umownego 67 tys. zł. 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 31 października 

2019 r. W protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 31 października 2019 r. 

stwierdzono nienależyte wykonanie robót, w związku z czym nie mogły być one 

odebrane w wymaganym terminie. Ostatecznie, po usunięciu usterek i uchybień 

prace zakończono w dniu 26 listopada 2019 r., tj. po 26 dniach od wyznaczonego 

terminu wskazanego w § 3 ww. umowy tj. na dzień 31 października 2019 r. 

Ustalono, że została wypłacona kwota 67 tys. zł ze środków dotacji 

Nr BBFWR.II.3113.1.1.2019 na utrzymanie wód, tj. kwota wynikająca z umowy bez 

pomniejszenia o wysokość należnej kary umownej w kwocie 8.709,11 zł. 

W związku z nienaliczeniem kar umownych Zastępca Dyrektora ds. organizacyjno-

ekonomicznych RZGW w Warszawie wyjaśnił, że „(…) zgodnie z § 63 pkt 2 ppkt 9 

Regulaminu organizacyjnego PGW Wody Polskie do zakresu działania Działu 

Utrzymania Zarządu Zlewni należy w szczególności bieżąca analiza kosztów zadań 

utrzymaniowych i końcowe rozliczanie zadań. Do zadań Wydziału Finansowo-

Księgowego (REF) w RZGW należy m.in. terminowe dokonywanie zapłaty za 

                                                      
39  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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wykonane prace w ramach danej inwestycji/zadania zgodnie z prawidłowo 

wystawioną fakturą podpisaną przez osoby do tego upoważnione. W przypadku 

naliczenia przez Zarząd Zlewni kar umownych, Wydział REF dokonuje zapłaty 

w kwocie pomniejszonej o należność wynikającą z niezapłaconej w terminie kary 

umownej (kompensata należności z zobowiązaniem, przy zachowaniu właściwych 

w tym zakresie przepisów). Informacja o naliczeniu kar umownych powinna znaleźć 

się na opisie faktury i dokumentach do niej załączonych. W świetle w/w przepisów 

wydatek o którym mowa (…) został sprawdzony pod względem merytorycznym 

i formalno-rachunkowym przez pracowników Zarządu Zlewni w Ciechanowie oraz 

zatwierdzony przez Dyrektora tegoż Zarządu Zlewni. (…) Dyrektor Zarządu Zlewni 

nie naliczył kar umownych w związku z realizacją umowy nr 425/ROO/2019 z dnia 

23 lipca 2019 r. W dokumentach (faktura oraz jej opis) przekazanych do Wydziału 

Finansowo-Księgowego w RZGW Warszawa nie ma informacji o karach umownych. 

Wydział Finansowo-Księgowy w RZGW Warszawa dokonał zapłaty faktury zgodnie 

z jej opisem dnia 27 grudnia 2019 roku. (…)”. 

(akta kontroli str. 1209-1270, 1590-1616) 

W związku z nienaliczeniem kary pieniężnej przez Dyrektora ZZ w Ciechanowie 

dotyczącej nieterminowej realizacji ww. umowy, w toku kontroli, tj. 21 lipca 2020 r. 

Dyrektor RZGW w Warszawie skierowała pismo do Dyrektora ZZ, w którym zobowiązała 

ww. Dyrektora do prawidłowej i terminowej realizacji wszystkich zadań i umów.  

(akta kontroli str. 1854-1856) 

Wydatkowanie środków na przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie 

skutkom suszy, w tym niedoborom wody w rolnictwie, było zgodne z przepisami 

prawa i wewnętrznymi procedurami, poza jednym przypadkiem. W jednej z pięciu 

zbadanych umów nie naliczono kary umownej, pomimo nieterminowej realizacji 

przedmiotu umowy. 

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 

podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Podjęcie działań w celu zapewnienia prowadzenia postępowań 

administracyjnych w związku z art. 205, 206 ustawy Prawo wodne w sposób 

nieprzewlekły, z zachowaniem zasad i terminów wynikających z Kpa.  

2. Przeszkolenie pracowników prowadzących postępowania administracyjne 

z zakresu stosowania ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

3. Zintensyfikowanie działań w celu zakończenia przejmowania od marszałków 

województw mienia oraz ujęcie go w ewidencji finansowo-księgowej. 

4. Przestrzeganie warunków umów i egzekwowanie kar umownych w przypadku 

niedotrzymywania przez wykonawcę terminu jej realizacji. 
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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 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Warszawa,            września 2020 r. 
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