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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 22 – Gospodarka wodna 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (dalej: „MGMiŻŚ” lub 
„Ministerstwo”), ul. Nowy Świat, 6/12 00-400 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

 (dowód: akta kontroli str. 159) 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Środowiska 

Kontrolerzy 1. Władysława Siekierska-Szarejko, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KSI/8/2018 z dnia 10 stycznia 2019 r.;  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Izabella Krawczyk, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KSI/9/2018 
z dnia 10 stycznia 2019 r.;  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

3. Bartosz Bernacki, specjalista kp., upoważnienie do kontroli KSI/10/2018 z dnia 
10 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa w 2018 r. 
w części 22 – Gospodarka wodna, pod względem legalności, celowości, rzetelności 
i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta tej części budżetu 
państwa. Ocenie podlegały w szczególności: 

- analiza uzyskanych dochodów budżetowych; 

- realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane 
w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych; 

- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za 
IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych; 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 
sprawozdań; 

- nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa 
w trybie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2 
(dalej: „ufp”), w tym nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji 
wypłaconych z budżetu państwa w części 22 – Gospodarka wodna. 

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
2  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były 
w szczególności działania kontrolne w zakresie: 

- analizy wykonania dochodów;  

- analizy wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych w wyniku 
wydatkowania środków; 

- zmian w limicie wydatków dokonywanych w trakcie roku budżetowego, w tym 
wynikających z podziału rezerw celowych; 

- prawidłowości dokonanych blokad; 

- przestrzegania ustalonych limitów wydatków; 

- badania udzielania i rozliczania wybranych dotacji; 

- analizy stanu zobowiązań; 

- prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V – Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 22 

Od dnia 9 stycznia 2018 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
kieruje działem administracji rządowej 22 – Gospodarka wodna, stosownie do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej3.  

Zadania realizowane w ramach części 22 – Gospodarka wodna do końca 2017 r. 
przez państwowe jednostki budżetowe podległe Ministrowi Środowiska – Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej i siedem regionalnych zarządów gospodarki wodnej – 
od 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne4, 
wykonywane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: 
„Wody Polskie” lub „PGW WP”) będące państwową osobą prawną. W związku z tą 
reorganizacją należności, zobowiązania, prawa i obowiązki wymienionych wyżej 
jednostek budżetowych, stały się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, 
prawami i obowiązkami Wód Polskich. W związku z tym dane z lat 2017 i 2018, 
dotyczące dochodów i wydatków części 22 – Gospodarka wodna, są 
nieporównywalne. 

Nadzór nad PGW WP sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
(dalej: „Minister GMiŻŚ”). Stosownie do art. 356 ustawy – Prawo wodne nadzór 
polega w szczególności m.in. na: dokonaniu oceny okresowej Prezesa Wód 
Polskich; dokonywaniu rocznej oceny działalności Wód Polskich; zatwierdzaniu 
planu finansowego oraz rocznych planów działalności; zatwierdzaniu programów 
realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu 
Państwa związanego z gospodarką wodną a także planowanych inwestycji 
w gospodarce wodnej i ich zmian; zatwierdzaniu sprawozdań z działalności za rok 
poprzedni.  

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje także nadzór nad 
działalnością: państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej; państwowej 
służby hydrogeologicznej; państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli 
piętrzących (art. 360 ustawy – Prawo wodne).  

                                                      
3  Dz. U. poz. 100. 
4  Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm. 
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W ustawie budżetowej na rok 20185 z dnia 11 stycznia 2018 r. w części 22 – 
Gospodarka wodna nie planowano dochodów. Zrealizowane w 2018 r. w części 22 – 
Gospodarka wodna dochody wyniosły 4.271,4 tys. zł (tj. 0,0011% dochodów 
budżetu państwa), w tym 74,6 tys. zł stanowiły dochody zrealizowane w MGMiŻŚ 
(urząd obsługujący Ministra – dysponent III stopnia). 

W 2018 r. w części 22 – Gospodarka wodna w ustawie budżetowej na 2018 r. limit 
wydatków budżetu państwa w części 22 – Gospodarka wodna ustalono w kwocie 
660.117,0 tys. zł. W 2018 r. w części 22 – Gospodarka wodna zrealizowano wydatki 
budżetu państwa w kwocie 1.195.445,6 tys. zł (tj. 0,3062% wydatków budżetu 
państwa), w tym 71.388,1 tys. zł stanowiły wydatki poniesione w MGMiŻŚ 
(dysponent III stopnia).  

W 2018 r. nie planowano i nie realizowano żadnych wydatków z budżetu środków 
europejskich. 

IV. Ocena 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli ustalony limit wydatków w części 22 – 
Gospodarka wodna został wykorzystany przez Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej w 91,7% na dotacje dla PGW WP, których udzielenie było 
legalne, celowe i gospodarne. 

Roczne sprawozdania budżetowe i kwartalne sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych były zgodne z kwotami wynikającymi z ksiąg rachunkowych oraz 
zostały sporządzone w terminach określonych stosownymi rozporządzeniami 
Ministra Finansów6.  

W obszarze realizacji wydatków budżetu państwa stwierdzono nieprawidłowości, 
polegające na:  

 nierzetelnej weryfikacji rozliczenia efektów rzeczowych realizowanych zadań 
w ramach udzielonej dotacji PGW WP; 

 wykorzystaniu mierników stopnia realizacji zadań nieposiadających cech 
określonych przepisami prawa, w tym mierników uniemożliwiających pomiar 
efektów stosownie do poniesionych nakładów; 

 opłaceniu składki do jednej organizacji międzynarodowej (HELCOM) 
z dwumiesięcznym opóźnieniem; 

 uregulowaniu w ramach limitu wydatków 2018 r. części składki do organizacji 
międzynarodowej za 2019 r. w kwocie 298,1 tys. zł. 

Z kolei w obszarze działań nadzorczych Minister GMiŻŚ nie doprowadził do 
opracowania i przedłożenia przez Prezesa PGW WP Planu działania Wód Polskich 
na 2018 r. Zdaniem NIK stwierdzone nieprawidłowości wskazują na potrzebę 
zweryfikowania ustalonych mechanizmów kontroli zarządczej, w celu zapewnienia 
skutecznego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.  

W 2018 r. ze środków rezerwy celowej poz. 59 Dofinansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane były wydatki na opłacenie 
składki do organizacji międzynarodowej – Europejskiej Organizacji Eksploatacji 
Satelitów Meteorologicznych (dalej: „EUMETSAT”) w łącznej wysokości 

                                                      
5  Dz. U. poz. 291. 
6  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 138) oraz rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. 
poz. 137). 
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38.092,7 tys. zł. Wydatki te nie były zgodne z celem utworzenia powyższej rezerwy. 
NIK podtrzymuje swoje stanowisko, wyrażone w latach ubiegłych po kontrolach 
wykonania budżetu państwa, że finansowanie z tego źródła składek do organizacji 
międzynarodowych nie jest działaniem prawidłowym. Jednak wobec niezapewnienia 
środków na ten cel w budżecie państwa (poza rezerwą celową poz. 59) nie do 
zaakceptowania byłaby sytuacja prowadząca do nieuregulowania zobowiązań 
Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu członkostwa w organizacjach międzynarodowych. 

Pozostałe ustalenia kontroli zostały przedstawione w poszczególnych badanych 
obszarach działalności jednostki kontrolowanej. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. Dochody budżetowe – dysponent części 

W ustawie budżetowej na rok 2018 w części 22 – Gospodarka wodna nie 
planowano dochodów. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 
2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych 
w tym wynagrodzeń na rok 20187 do części 22 (dział 900, rozdział 90095 Pozostała 
działalność) przeniesiono8 planowane dochody budżetowe z części 85 – Budżety 
wojewodów, w kwocie ogółem 3.709,8 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły 
4.271,4 tys. zł, tj. 115,1% planu po zmianach. 

Główną pozycję dochodów w 2018 r. stanowiły wpływy w rozdziale 90095 Pozostała 
działalność, w którym w 2017 r. nie uzyskano żadnych dochodów. W 2018 r. 
uzyskano dochód w kwocie 2.144,7 tys. zł, w tym 2.136,2 tys. zł w ramach § 690 
Wpływy z różnych opłat (z opłaty melioracyjnej wynikającej z art. 201 ust 1 ustawy – 
Prawo wodne oraz opłaty legalizacyjnej). Drugą istotną pozycję stanowiły wpływy 
w rozdziale 71018 Regionalne zarządy gospodarki wodnej, w którym uzyskano 
dochód w kwocie 2.046,6 tys. zł, tj. 7,1% dochodów wykonanych w 2017 r. 
(28.681,3 tys. zł). Dochody w tym rozdziale sklasyfikowano w § 940 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym uzyskano z tytułu m.in.: dochodów 
budżetowych z lat ubiegłych, zwrotów należności za wyłączenie gruntów z produkcji 
leśnej, rozliczenia wydatków poniesionych w latach poprzednich. 

(dowód: akta kontroli str. 701-704, 882-887, 892-893) 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., 
kontrola dochodów budżetowych w części 22 została ograniczona do 
przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu 
budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. Wykonanie dochodów w 2017 r. przedstawiono na podstawie danych 
uzyskanych w toku kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Środowiska 
nr P/18/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 22 – Gospodarka 
wodna. 

Na koniec 2018 r., według danych ujętych w łącznym sprawozdaniu Rb-27, w części 

22  Gospodarka wodna nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty.  

(dowód: akta kontroli str. 701-704, 882-883) 

 

 

                                                      
7  Dz. U. poz. 1774. 
8  Zgodnie z art. 570 ust. 1 ustawy – Prawo wodne. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2. Dochody budżetowe – dysponent III stopnia 

W części 22 – Gospodarka wodna w 2018 r. nie planowano dochodów. 
Zrealizowane dochody wyniosły 74,6 tys. zł. W 2017 r. uzyskano 0,1 tys. zł 
dochodów. Główną pozycję dochodów w 2018 r. stanowiły wpływy uzyskane z tytułu 
odpłatnego nabycia przez osobę fizyczną prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pokrytej 
wodami stojącymi jeziora Długie (§ 0770), z tego tytułu uzyskano 73,7 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 701-704, 882-891) 

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

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. Wydatki budżetu państwa – dysponent części 

W ustawie budżetowej na 2018 r. limit wydatków budżetu państwa w części 22 – 
Gospodarka wodna ustalono w kwocie 660.117,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 316, 708) 

W ciągu roku limit wydatków został zwiększony per saldo o 560.025,2 tys. zł, 
(tj. o 84,8%), do kwoty 1.220.142,2 tys. zł. Zmiany wynikały m.in.: 

 ze zwiększenia limitu wydatków środkami z pięciu pozycji rezerw celowych 
o łączną kwotę (per saldo) 457.755,3 tys. zł, z tego: 

poz. 4 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja 
zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły – 244.469,5 tys. zł; 

poz. 8 Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 
europejskich9 – 47.932,8 tys. zł; 

poz. 59 Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej –  38.423,0 tys. zł; 

poz. 66 Stopień wodny Malczyce – 122.930,0 tys. zł; 

poz. 88. Pogłębianie Wisły – 4.000,0 tys. zł. 

 z przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 99.835,3 tys. zł., 
w tym wynagrodzeń na rok 2018 oraz limitów zatrudnienia (na podstawie art. 
570 ust. 1 ustawy – Prawo wodne) z części 85 – Budżety wojewodów na 
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. 

 z przeniesienia z części 41 – Środowisko do części 22 – Gospodarka wodna 
planowanych wydatków budżetowych w kwocie 784,9 tys. zł na podstawie 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie 
budżetowej na rok 201810. 

 (dowód: akta kontroli str. 316-321, 344-347, 707, 807, 1079) 

                                                      
9  Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów 

z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych 
w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie 
potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem 
środków z UE. 

10  Dz. U. poz. 1524. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

 

Opis stanu 
faktycznego 

https://sip.lex.pl/?a#/document/18625895?unitId=art(570)ust(1)
https://sip.lex.pl/?a#/document/18625895?unitId=art(570)ust(1)
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Minister GMiŻŚ występował z wnioskami o przyznanie środków z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa, m.in. w sierpniu 2018 r. na kwotę 128.026,7 tys. zł, na 
sfinansowanie 1.363 zadań. W uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Ministrów 
z dnia 6 sierpnia 2018 r. podano m.in. (…) „Przedmiotowe przedsięwzięcia znajdują 
się w różnych fazach procesu inwestycyjnego. Część jest w fazie przygotowawczej, 
natomiast większość jest gotowa do realizacji. Co ważne, z uwagi m.in. na brak 
środków finansowych zadania te stracą w najbliższym czasie ważność decyzji 
administracyjnych. Brak środków spowoduje przedłużenie procesu inwestycyjnego, 
w tym utratę poniesionych już nakładów na wykupy gruntów oraz przygotowanie 
dokumentacji projektowej oraz będzie skutkowało niewykonaniem kluczowych 
zadań w kontekście zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony mienia 
w przypadku wystąpienia zjawisk powodziowych.”.  

(dowód: akta kontroli str. 452-490) 

Wniosek ten nie otrzymał pozytywnej opinii Rady Ministrów, stwierdzono bowiem 
m.in., że w niespełna pięć miesięcy nie można wykonać tak dużej liczby zadań.  

(dowód: akta kontroli str.491) 

W ślad za tą informacją Minister GMiŻŚ w dniu 13 sierpnia 2018 r. ponownie 
wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przyznanie 9.997,4 tys. zł ze 
środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa. W uzasadnieniu podano, że środki 
zostaną przeznaczone na realizację w 2018 r. najpilniejszych zadań (w większości 
wybranych z ww. 1.363 zadań) z zakresu gospodarki wodnej niezbędnych dla 
ograniczenia wystąpienia powodzi. Zwiększenie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego kraju związane było w głównej mierze z właściwym 
utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych i dlatego bardzo ważne było zapewnienie 
brakujących środków finansowych na poprawę ich stanu technicznego. PGW WP po 
dokonaniu analizy finansowej pod koniec lipca 2018 r. oszacowało, że na koniec 
2018 r. wystąpi deficyt środków finansowych w kwocie 103.635,2 tys. zł tylko 
w wydatkach bieżących, co oznacza brak środków na realizację zadań 
przeciwpowodziowych oraz dofinansowanie państwowych służb. Brak środków na 
naprawy obiektów będących w złym stanie technicznym, może stać się przyczyną 
zagrożenia zdrowia i życia ludzi, a także znacznych strat zarówno w majątku 
prywatnym jak i w majątku Skarbu Państwa. 

Do wniosku została dołączona lista 109 zadań, z tego 108 zadań utrzymaniowych 
(wydatki bieżące) o łącznej wartości 8.397,4 tys. zł oraz jedno zadanie inwestycyjne 
o wartości 1.600,0 tys. zł.  

Pomimo takiego uzasadnienia dla pozyskania dodatkowych środków, 
w październiku 2018 r. Anna Moskwa – podsekretarz stanu w MGMiŻŚ – wystąpiła 
do Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o anulowanie wniosku z 13 sierpnia 2018 r., 
bez wskazania jakiegokolwiek uzasadnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 492-498a) 

Podsekretarz stanu w MGMiŻŚ nie udzieliła wyjaśnień w kwestii wystąpienia 
o anulowanie wniosku. 

(dowód: akta kontroli str. 1034-1036) 

Na pytania dotyczące realizacji i finansowania zadań związanych z utrzymaniem 
wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa oraz anulowania wniosku do Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. bez wskazania uzasadnienia, skierowane 
do podsekretarz stanu, wyjaśnień udzielił Dyrektor Departamentu Gospodarki 
Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (dalej: „DGWiŻŚ”) „W wystąpieniu do Prezesa Rady 
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Ministrów z dnia 12 października 2018 r. o anulowanie wniosku z dnia 13 sierpnia 
2018 r. nie podano uzasadnienia, gdyż nie było informacji o formalnym obowiązku 
takiego działania. Rezygnacja ze składania wniosku wynikała z możliwości 
sfinansowania planowanych zadań z otrzymanych środków w ramach 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie 
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym 
wynagrodzeń na rok 2018 (…), które zostały przekazane Wodom Polskim aneksem 
nr 3 z dnia 24 października 2018 r. do umowy dotacji nr 1/DE/2018 z dnia 2 stycznia 
2018 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest świadome 
ważności prowadzenia prac utrzymaniowych i wpływu ich braku na zagrożenie 
zdrowia i życia ludzi. Wniosek z dnia 13 sierpnia 2018 r. został anulowany pismem z 
dnia 12 października 2018 r., gdyż uruchomienie środków z rezerwy ogólnej 
nastąpiłoby w grudniu, co uniemożliwiłoby przeprowadzenia procedur zamówień 
publicznych i realizację prac w roku 2018. PGW WP zabezpieczyło środki finansowe 
na zadania o charakterze utrzymaniowym, w ramach środków przyznanych 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie 
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym 
wynagrodzeń, na rok 2018. Powyższe środki zostały wykorzystane na prace 
wskazane we wniosku z dnia 13 sierpnia 2018 r. na kwotę 9.997,4 tys. zł. PGW WP 
aneksem nr 3 z dnia 24 października 2018 do umowy dotacji nr 1/DE/2018 z dnia 2 
stycznia 2018 r., otrzymało środki w wysokości 120.178.548 zł, w tym w ramach 
paragrafu 2800 kwotę 85.287.165 zł. Powyższa kwota w pełni pokryła zakres prac 
zgłoszonych we wniosku z 13 sierpnia 2018 r. na kwotę 9.997,4 tys. zł. (…) Na 
podstawie danych przekazanych przez PGW WP większość prac utrzymaniowych 
wskazanych we wniosku z 13 sierpnia 2018 r. zostało zrealizowanych. Zadania 
niezrealizowane, wynikały w szczególności z braku ofert na wykonanie prac lub 
rezygnacji oferentów z podpisania umów. Prace utrzymaniowe zostały wykonane ze 
środków przyznanych ww. rozporządzeniem. Odnosząc się do zadania 
inwestycyjnego pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów 
przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta 
Częstochowy (...)" podobnie jak w przypadku zadań utrzymaniowych podjęto 
decyzję, o realizacji tego zadania w ramach ww. rozporządzenia. Niestety zadanie 
to nie zostało zrealizowane w roku 2018 ze względu na przedłużającą się procedurę 
odwoławczą od rozstrzygnięcia przetargu. Zadanie to niemniej jednak zostało ujęte 
w planie do realizacji na rok 2019.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1034-1046) 

Zrealizowane w 2018 r. wydatki wyniosły 1.195.445,6 tys. zł, w tym wydatki które nie 
wygasły z upływem roku budżetowego 2018 – 44.414,6 tys. zł, tj. 98,0% planu po 
zmianach. 

(dowód: akta kontroli str. 705-708,2367-2371) 

Ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie 
wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego11, 
wydatki w części 22 – Gospodarka wodna dotyczyły budowy Informatycznego 
Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (dalej: „ISOK”) 
w łącznej kwocie 28.816,6 tys. zł oraz zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego 
do realizacji zadań statutowych PGW WP w łącznej kwocie 15.598,0 tys. zł.  

Niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych do wydatkowania w 2018 r 
w ramach projektu ISOK wynikało z faktu znacznego opóźnienia budowy tego 
systemu (projekt posiada status "niefunkcjonującego"). Zapewnienie środków na 

                                                      
11  Dz. U. poz. 2346. 
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dokończenie Projektu ISOK determinuje powodzenie przedstawionego 
5 października 2018 r. na posiedzeniu KRMC (Komitet Rady Ministrów do spraw 
Cyfryzacji) Planu naprawczego, a tym samym pozwoli na zamknięcie i rozliczenie 
Projektu w dopuszczalnym przez KE terminie. Minister GMiŻŚ zawarł z PGW WP 
w dniu 25 lutego 2019 r. umowę dotacji nr BBF.WR.II.3113.1.2/2019 na realizację 
omawianego zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 654-695, 708, 2102, 2104-2108) 

Niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych na zakup sprzętu i wyposażenia 
niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP wynikało ze zbyt krótkiego 
czasu na realizację zamówienia. Większość planowanego do zakupu sprzętu była 
sprzętem specjalistycznym, który nie był dostępny w standardowej ofercie rynkowej.  

(dowód: akta kontroli str. 2114) 

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Minister GMiŻŚ decyzją z dnia 15 listopada 
2018 r. zablokował środki Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT) 
w kwocie 666,4 tys. zł w ramach projektu „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie 
informatycznego systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi oraz zadaniami 
związanym z utrzymaniem wód – etap II”. 

Dyrektor DGWiŻŚ wyjaśnił, że PGW WP nie miało możliwości wykorzystania 
przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem w danym roku budżetowym. 
Poinformował również, że nie było „możliwości wystąpienia z wnioskiem 
o przeniesienie tej kwoty wydatków do paragrafu z czwartą cyfrą „9”; zgodnie 
z interpretacją Ministerstwa Finansów, wydatki ujęte w ustawie budżetowej 
z paragrafie z czwartą cyfrą „8” mają odzwierciedlenie również po stronie 
dochodowej budżetu państwa.”. Pomniejszenie wydatków w tym paragrafie oznacza 
niezrealizowanie dochodów z tytułu refundacji środków pochodzących z PO PT 
2014–2020 i tym samym zwiększenie deficytu budżetu państwa.  

(dowód: akta kontroli str. 322-324, 708, 860-870) 

Pozyskane środki z rezerw celowych zostały wykorzystane w kwocie 427.640,2 tys. 
zł w 93,4% kwoty uruchomionej (457.755,3 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 344-347) 

Szczegółowym badaniem objęto 17 spośród 71 wniosków Ministra GMiŻŚ 
o uruchomienie środków z rezerw celowych i o korektę decyzji Ministra Finansów, 
w tym: 14 decyzji o uruchomienie środków z poz. 4 rezerw celowych na realizację 
„Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” na kwotę 
124.716,2 tys. zł i trzy wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej poz. 66 
na „Budowę stopnia wodnego Malczyce” na kwotę 122.930,0 tys. zł.  

Pierwotnie uruchomione środki z rezerwy celowej poz. 4 zostały zmniejszone na 
podstawie decyzji korygujących o 61.694,7 tys. zł, tj. o 49,5% środków 
uruchomionych na ww. „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry 
i Wisły”. 

Korekty dokonane zostały w listopadzie i grudniu 2018 r. i wynikały z niższego niż 
planowano poziomu wydatkowania środków z powodu m.in. opóźnień realizacji 
poszczególnych komponentów, w tym w szczególności zadań „Ochrona przed 
powodzią Kotliny Kłodzkiej” oraz „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól”.  

(dowód: akta kontroli str. 880-881, 1030-1031, 1079, 1634-1753) 
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Środki uruchomione z rezerwy celowej poz. 4 były przeznaczone m.in na: 

– realizację zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu 
rzeki Odry” w kwocie 61.228,0 tys. zł; 

– realizację zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu 
rzeki Odry i Wisły” w kwocie 60.650,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 354, 881, 1049-1050) 

Środki uruchomione z rezerwy celowej poz. 66 były przeznaczone na dotacje dla 
PGW WP w kwocie 122.930,0 tys. zł, tj. 100% kwoty otrzymanej przez MGMiŻŚ 
z rezerwy celowej poz. 66 na budowę stopnia wodnego Malczyce. 

(dowód: akta kontroli str. 880, 1049-1050) 

Środki uruchomione z rezerwy celowej poz. 59 wykorzystano w 100% 
(38.423,0 tys. zł) i były przeznaczone na opłacenie składki do EUMETSAT. 

(dowód: akta kontroli str. 1079, 1296-1298) 

Wydatki na dotacje12 wyniosły 1.119.025,6 tys. zł, w tym środki które nie wygasły 
z upływem roku budżetowego 2018 – 44.414,6 tys. zł. Środki dotacji zostały 
przeznaczone na wydatki majątkowe w kwocie 462.289,0 tys. zł oraz na wydatki 
bieżące w kwocie 656.736,6 tys. zł. Przekazano je PGW WP na podstawie umów 
dotacji, m.in. na finansowanie bieżącej działalności tej jednostki.  

(dowód: akta kontroli str. 354, 934-936, 1078, 1794-1869, 1870-2029, 2094-2298, 
2368a-2372a) 

Szczegółową kontrolą objęto siedem umów dotacji na łączną kwotę 
956.436,6 tys. zł, z tego 322.400,6 tys. zł na wydatki majątkowe. PGW WP 
wykorzystało środki z dotacji w kwocie 927.332,2 tys. zł, w tym 304.751,7 tys. zł na 
wydatki majątkowe.   

Ze środków rezerwy celowej poz. 4 sfinansowano pięć umów dotacji, w ramach 
rezerwy celowej poz. 66 sfinansowano jedną umowę, w ramach środków będących 
w dyspozycji Ministra GMiŻŚ jedną umowę. W przypadku sześciu dotacji PGW WP 
przekazywał kwartalne rozliczenia dotacji, w przypadku jednej umowy każda kolejna 
transza dotacji była przekazywana przez PGW WP po przyjęciu rozliczenia 
wydatków w wysokości co najmniej 70% środków poprzedniej transzy. Badane 
umowy zawierały wszystkie elementy określone w art. 150 ufp. 

Zastępca dyrektora DGWiŻŚ wyjaśnił, że na podstawie zawartych umów dotacji 
z PGW WP a następnie przez PGW WP umów o dofinansowanie z Wykonawcami 
(IMGW-BIP, PIG-BIP), zgodnie z zapisami tych umów Wykonawcy przekazywali 
pisemne sprawozdania z realizacji zadań oraz rozliczenie wydatków do MGMiŻŚ 
przed przekazaniem do PGW WP. DGWiŻŚ wykonując zadania w zakresie nadzoru 
Ministra nad służbami otrzymywał, sprawdzał i rekomendował do akceptacji 
Ministrowi pisemne sprawozdania z realizacji zadań oraz rozliczenia wydatków 
Państwowa Służba ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących (dalej: „PSBBP”), 
z których wynikał rodzaj przeprowadzonych badań i pomiarów. Zastępca dyrektora 
DGWiŻŚ wskazał, że dodatkowe szczegółowe informacje w zakresie aktualnego 
wykonania rzeczowego zadań oraz osiągniętego efektu wykorzystania dotacji 
w trakcie trwania umów znajdowały się w PGW WP i były raportowane na bieżąco 
m.in. podczas regularnych zarządczych spotkań prowadzonych z kierownictwem 
jednostki przez kierownictwo MGMiŻŚ. Ponadto monitoring realizacji zadania 
„Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” odbywał się m.in. 

                                                      
12  Według sprawozdania Rb-28. 
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w ramach regularnych spotkań komitetów roboczych i kontaktów sterujących, 
a także spotkań zarządczych w MGMiŻŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 2094, 2130, 2132-2134) 

W ramach udzielonej dotacji nr 1/DE/2018 wydatki wyniosły 622.902,1 tys. zł, 
tj. 99,9% otrzymanych środków (623.191,5 tys. zł), w tym: wydatki na bieżącą 
działalność PGW WP – 548.416,6 tys. zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na 
wydatki zrealizowane w ramach umów o dofinansowanie zawartych przez PGW WP 
z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem 
Badawczym oraz Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem 
Badawczym na realizację zadań służb państwowych13 (w wysokości 
74.485,5 tys. zł). Zadania nieinwestycyjne realizowane przez PGW WP dotyczyły 
prac związanych z utrzymaniem wód poprzez ich bezpośredni monitoring 
prowadzony w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW WP. 

 (dowód: akta kontroli str. 1754-1784, 2067-2068, 2094, 2132-2134, 2237) 

Środki  z umowy dotacji nr BBF.WR.II-29/2018.22, dotyczącej sfinansowania zakupu 
sprzętu wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP, 
wykorzystano w 63,0% otrzymanych środków. Kwota 15.598,0 tys. zł została 
zgłoszona do wykazu wydatków, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. Termin wykorzystania tych środków został ustalony na dzień 
31 marca 2019 r.. 

Zastępca dyrektora DGWiŻŚ wyjaśnił, że „Późny termin podpisania umowy dotacji 
na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji 
zadań statutowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz 
umowy z dnia 25 lutego 2019 r. na współfinansowanie projektu „Informatyczny 
system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, spowodowany był 
wyborem do realizacji w pierwszej kolejności innych terminowych zadań (w związku 
z ograniczonym zasobem kadrowym). Głównym zadaniem w tamtym okresie było 
prawidłowe rozliczanie wszystkich umów dotacji podpisanych z PGW WP w 2018 r. 
oraz przygotowanie formularzy planistycznych w związku z rozpoczęciem prac nad 
projektem ustawy budżetowej na 2020 r.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1985, 2010, 2010, 2113-2120, 2266, 2270) 

W dniu 13 lutego 2019 r. Anna Moskwa – podsekretarz stanu w MGMiŻŚ 
zaakceptowała rozliczenia końcowe umowy dotacji dla PGW WP nr BBF.WR.II-
27/2018.22 zawierające dane finansowe dla sześciu zadań, niezgodne z kwotami 
wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy dotacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 916-917, 928-930) 

Według rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu 
państwa za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. na wydatki 
majątkowe wykorzystano 418.291,9 tys. zł, tj. 86,7% planu po zmianach. Środki te 
przekazane w formie dotacji dla PGW WP zostały przeznaczone m.in. na: budowę 
stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze, na realizację zadań w dorzeczach Odry 
i górnej Wisły, m.in.: na budowę i modernizację obiektów hydrotechnicznych oraz 
zabudowę potoku Klempowski w miejscowości Tylmanowa; modernizację jazów 
odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I – 
Januszkowice, Wróblin, Zwanowice; budowę zbiornika przeciwpowodziowego 

                                                      
13  Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM) 

i Państwowa Służba ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących (PSBBP). 
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Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie Śląskim (polder); zakup sprzętu 
i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych w PGW WP.  

 (dowód: akta kontroli str. 705-708, 1052-1051, 1078; 1634-1692) 

Zgodnie z art. 356 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo wodne Minister zatwierdził „Program 
realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu 
Państwa związanego z gospodarką wodną”. W roku 2018 na realizację tego 
programu wydatkowano 183.286,5 tys. zł, tj. 35,1% kwoty, która została 
oszacowana jako niezbędne wydatki na działania priorytetowe (521.744,3 tys. zł), 
w tym na:  

 utrzymanie wód kwotę 71.776,9 tys. zł, tj. 23,8% kwoty szacowanej 
(301.278,6 tys. zł);  

 utrzymanie obiektów piętrzących kwotę 18.721,8 tys. zł, tj. 20,4% kwoty 
szacowanej (91.814,2 tys. zł);  

 utrzymanie kanałów kwotę 7.371,1 tys. zł, tj. 19,8% kwoty szacowanej 
(37.269,2 tys. zł);  

 utrzymanie wałów przeciwpowodziowych kwotę 25.776,6 tys. zł, tj. 51,3% kwoty 
szacowanej (50.221,7 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 408, 735, 1034-1044) 

Podsekretarz stanu w MGMiŻŚ, do dnia zakończenia kontroli, nie udzieliła 
wyjaśnień w kwestii działań podjętych dla zapewnienia finansowania zadań ujętych 
w programie. Wyjaśnienia w tym zakresie zostały udzielone przez Monikę Niemiec-
Butryn - dyrektor DGWiŻŚ działającej z upoważnienia Anny Moskwy – podsekretarz 
stanu, która wskazała w nich, że „Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej wnioskowało do rezerw celowych budżetu państwa, o przyznanie 
dodatkowych środków finansowych dla zadań spełniających kryteria zadań 
o charakterze przeciwpowodziowym. Ponadto, w celu obniżenia kosztów 
koniecznych do poniesienia corocznie na prace konserwacyjne i utrzymaniowe 
w ubiegłym roku zakupiono sprzęt specjalistyczny umożliwiający wykonywanie 
niektórych prac utrzymaniowych siłami pracowników Wód Polskich. Została 
podpisana z dniu 22 października 2018 r. umowa dotacji nr BBF.WR.II-29/2018.22 
z PGW WP na kwotę 61.366.330 zł, na sfinansowanie zakupu sprzętu 
i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP. (…). 
Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej ludzi, ich mienia i gospodarki oraz 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych to jedne z podstawowych obowiązków Wód 
Polskich. Do bieżącej działalności Wód Polskich polegającej na monitorowaniu 
stanu wód i urządzeń wodnych potrzebny jest sprzęt specjalistyczny, w tym 
samochody terenowe. Pozostałe maszyny i urządzenia takie jak ciągniki rolnicze 
i wszelkiego rodzaju osprzęt do nich (kosiarki, przyczepy, lawety, rozdrabniacze) 
oraz drobny sprzęt ręczny (np. piły i kosy spalinowe) wykorzystywane będą podczas 
wykonywania prac utrzymaniowych i interwencyjnych na wodach i urządzeniach. 
Prace te będą m.in. polegały na: wykaszaniu roślin z dna oraz brzegów, usuwaniu 
przeszkód w korytach, zasypywaniu wyrw brzegowych, usuwaniu drzew i krzewów 
z dna i skarp cieków, remontach oraz konserwacji urządzeń wodnych. Prace te mają 
m.in. na celu ułatwienie spływu wód oraz lodu, a także zapewnienie właściwego 
funkcjonowania urządzeń wodnych w normalnych warunkach hydrologicznych jak 
i podczas wezbrań powodziowych.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1034-1044, 1075, 1985-2030) 
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W związku z reorganizacją systemu gospodarowania wodami wprowadzonym 
ustawą – Prawo wodne porównanie zatrudnienia i wynagrodzeń części 22 – 
Gospodarka wodna z 2018 r. do zatrudnienia i wynagrodzeń tej samej części 
z 2017 r. byłoby zniekształcone. 

Według sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
w 2018 r. wydatki na wynagrodzenia wyniosły łącznie 9.317,45 tys. zł, tj. 99,4% 
planu po zmianach.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto członków korpusu służby cywilnej 
w 2018 r., w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego (łącznie z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 9.881 zł. Przeciętne zatrudnienie w 2018 r., 
według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wyniosło 71 osób. 

W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób nieobjętych 
mnożnikowym systemem wynagrodzeń wyniosło 9.366 zł. Przeciętne zatrudnienie 
w 2018 r., według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, wyniosło 
8 osób.  

W 2018 r. w części 22 nie było finansowane wynagrodzenie osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe. 

W wyniku analizy danych, wykazanych w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu 
wydatków budżetu państwa (Rb-28), nie stwierdzono przekroczenia planowanych 
wydatków. 

(dowód: akta kontroli str. 336-338, 701, 705-707, 894-896, 902) 

Na koniec 2018 r. zobowiązania w części 22 wyniosły 594,3 tys. zł. Główną pozycję 
zobowiązań stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. 
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 705-708, 2243) 
 
Podsekretarz stanu Anna Moskwa zaakceptowała rozliczenie końcowe umowy 
dotacji dla PGW WP nr BBF.WR.II-27/2018.22 zawierające dane finansowe dla 
sześciu zadań, niezgodne z kwotami wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy 
dotacji. 

Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy dotacji nr BBF.WR.II-27/2018.22 zawartej w dniu 30 
sierpnia 2018 r. pomiędzy MGMiŻŚ – reprezentowanym przez podsekretarz stanu  - 
Annę Moskwę a Wodami Polskimi reprezentowanymi przez zastępcę prezesa, 
„umowa została zawarta (…) na realizację zadania pn. wykonanie decyzji 
nakazowych (…) dotyczących przywrócenia do dobrego stanu technicznego 
urządzeń wodnych, zgodnie z Planem rzeczowo-finansowym wykonania zadań (…) 
stanowiącym załącznik 1 (…).” na łączną kwotę 19.856,5 tys. zł. Środki na 
udzielenie tej dotacji zostały uruchomione decyzją Ministra Finansów z 12 lipca 
2018 r. znak: MF/FG2.4143.3.170.2018.MF.2316, która stanowiła załącznik do 
umowy dotacji.  

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 wskazanej wyżej umowy dotacji „1. Wszelkie zmiany treści 
umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki: 1) załącznik nr 1 – Plan 
rzeczowo – finansowy wykonania zadań wynikających z decyzji nakazowych 
Nadzoru Budowlanego na 2018 r. (…).”. 

Stosownie do planu rzeczowo-finansowego umowa obejmowała realizację 32 
zadań, w tym na realizację sześciu poniższych planowano wydatkować łącznie 
4.767,3 tys. zł, z tego na: 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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a) „Remont suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kaczorów” – 3.000,0 tys. zł; 

b) „Jaz Kłodzko-Zagórze rzeka Bystrzyca Dusznicka w km 1+260” – 120,0 tys. zł; 

c) „Remont progu wodnego Piwonice w km 69+925 rzeki Prosny w m. Kalisz” – 
100,0 tys. zł; 

d) „Odbudowa wału prawostronnego rzeki Prosny gm. Gizałki” – 417,3 tys. zł; 

e) „Remont lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 164+000-
168+000 w m. Otok gm. Dobrzeń Wielki” – 1.000,0 tys. zł; 

f) „Remont jazu Starowice km 52,100 II etap” – 130,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 903-915) 

Wykorzystana łączna kwota dotacji na realizację 32 zadań wyniosła 15.939,1 tys. zł. 
Według korekty rozliczenia końcowego, przekazanej przez Prezesa PGW WP do 
MGMiŻŚ przy piśmie z dnia 7 lutego 2019 r. oraz zaakceptowanej przez 
Podsekretarza Stanu w MGMiŻŚ w dniu 13 lutego 2019 r., dotacja wykorzystana na 
sześć wskazanych wyżej zadań (spośród 32) wyniosła 5.034,6 tys. zł 
(tj. o 267,3 tys. zł więcej niż wynikało z załącznika 1 do umowy), w tym na zadanie: 

a) „Remont suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kaczorów” – 3.012,6 tys. zł; 

b) „Jaz Kłodzko-Zagórze rzeka Bystrzyca Dusznicka w km 1+260” – 134,2 tys. zł; 

c) „Remont progu wodnego Piwonice w km 69+925 rzeki Prosny w m. Kalisz” – 
137,5 tys. zł; 

d) „Odbudowa wału prawostronnego rzeki Prosny gm. Gizałki” – 444,1 tys. zł; 

e) „Remont lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 164+000-
168+000 w m. Otok gm. Dobrzeń Wielki” – 1.170,0 tys. zł; 

f) „Remont jazu Starowice km 52,100 II etap” – 136,2 tys. zł. 

Kwota 267,3 tys. zł stanowiła 5,6% kwoty przeznaczonej na realizację ww. zadań 
oraz 1,7% łącznej kwoty wykorzystanej na realizację dotacji BBF.WR.II-27/2018.22. 

 (dowód: akta kontroli str. 920-925, 934-936) 

Nie został zawarty aneks aktualizujący kwoty przeznaczone na realizację tych 
zadań, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy dotacji z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 926-927) 

Anna Moskwa – podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ wyjaśniła m.in., że „zadania ujęte 
w planie miały wartości szacunkowe, a ich wartość oszacował rynek (postępowania 
przetargowe zgodnie z ustawą Pzp). Z uwagi, że rezerwa celowa była uruchamiana 
na realizację decyzji nakazowych wymienionych w załączniku do decyzji Ministra 
Finansów zasadnym i celowym było finansowanie wymienionych decyzji 
nakazowych w ramach posiadanych środków dotacji. Zmiana planu rzeczowo-
finansowego nie została dokonana z uwagi na wydaną decyzję Ministra Finansów 
w dniu 31 grudnia 2018 r. (…), która również nie uwzględniała wszystkich zmian 
dokumentowanych w grudniu 2018 r. (…).”. Oświadczeniem stron z dnia 11 stycznia 
2019 r. dokonano aktualizacji wartości zawartej umowy dotacji. Rozbieżności 
wynikające z planu załączonego do umowy a wydanymi decyzjami zostały opisane 
przez PGW WP w rozliczeniu dotacji w kolumnie „uwagi” i na tej podstawie 
dokonano akceptacji formalno-rachunkowej. Dotacja została wykorzystana zgodnie 
z przeznaczeniem, a brak zmian planu nie był możliwy z uwagi na zakończenie roku 
budżetowego. W bieżącym roku podjęto kroki w zakresie sposobu udzielania dotacji 
i uruchamiania środków dotacji, aby uniknąć zaistniałej sytuacji. Uzasadnienia do 
decyzji są sporządzane w oparciu o szacunkowe wartości zestawienia, a nie kwoty 
ostateczne, aby jednostka mogła w ramach udzielonej dotacji dysponować środkami 
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na faktycznie poniesione wydatki w ramach przydzielonego zadania, a nie na 
poszczególne rodzaje wydatków w zadaniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 916-917, 928-930) 

W ocenie NIK, zaakceptowanie przez Annę Moskwę podsekretarza stanu 
w MGMŻiŚ końcowego rozliczenia umowy dotacji nr BBF.WR.II-27/2018.22, 
zawierającego dane finansowe dla sześciu zadań niezgodne z kwotami wskazanymi 
w załączniku nr 1 do umowy dotacji, stanowiło naruszenie § 1 oraz § 7 tej umowy. 

2.1.2. Wydatki budżetu państwa – dysponent III stopnia 

Pierwotny limit wydatków na 2018 r. ustalono w kwocie 31.978,0 tys. zł.  
W ciągu roku limit wydatków został zwiększony o 39.950,6 tys. zł (tj. o 124,9%) do 
kwoty 71.928,6 tys. zł. Zwiększenia dokonano: ze środków rezerwy celowej poz. 59 
Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
o 38.423,0 tys. zł, przesunięcia z części 21 – Gospodarka morska kwoty 150,0 tys. 
zł na zabezpieczenie środków finansowych na delegacje zagraniczne; zwiększenia 
o 592,7 tys. zł środków na wynagrodzenia (w tym pochodnych) na podstawie 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r.14, przeniesienia 
środków finansowych w kwocie 784,9 tys. zł z części 41 – Środowisko na opłacenie 
składki HELCOM na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
3 sierpnia 2018 r.15 Zrealizowane wydatki wyniosły 71.388,1 tys. zł, tj. 99,3% planu 
po zmianach.  

(dowód: akta kontroli str. 784, 1301-1302, 1304, 1336, 1415, 1418-1419) 

Plan obejmował płatności składek z rozdziału 75001 Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji rządowej do Międzynarodowej Komisji Ochrony 
Odry przed Zanieczyszczeniem na kwotę 557,0 tys. zł oraz z rozdziału 75080 
Działalność badawczo-rozwojowa na kwotę 20.285,0 tys. zł, z tego do 
Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór w wysokości 28,0 tys. zł, Europejskiej 
Organizacji ds. Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) na kwotę 
18.166,0 tys. zł oraz Światowej Organizacji Meteorologicznej – 2.091,0 tys. zł.  

W ciągu roku limit wydatków na składki został zwiększony w rozdziale 75001 
o 799,2 tys. zł do kwoty 1.356,2 tys. zł, a w rozdziale 75080 – limit wydatków na 
składki został zwiększony o 38.423,0 tys. zł do kwoty 58.708,0 tys. zł. Źródłem 
zwiększenia limitu były środki z rezerwy celowej poz. 59. Dofinansowanie zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W 2018 r. wydatki na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych wyniosły 
59.725,5 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach i 83,7% planu wydatków po zmianach, 
z tego na składkę EUMETSAT wydatkowano środki w wysokości 56.101,2 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 1111-1155, 1411, 1421- 1422, 1505) 

Na koniec 2018 r. zobowiązania wyniosły 589,0 tys. zł, głównie dotyczyły 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązania 
wymagalne nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 1421-1422,1423-1424) 

Badaniem objęto próbę wydatków na kwotę 59.907,9 tys. zł, udokumentowaną 52 
dowodami księgowymi. Badana próba stanowiła 83,9% wydatków poniesionych 

                                                      
14  Rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w tym 

wynagrodzeń na rok 2018. 
15  Rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie 

budżetowej na rok 2018. 
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w MGMiŻŚ. Ustalono, że zrealizowane wydatki (dotyczące: sprawowania opieki 
serwisowej nad systemem QNT Quorum (nazwa własna), zakupu biletów lotniczych, 
przeprowadzenia szkoleń obronnych) zostały dokonane w sposób celowy, legalny 
i gospodarny. Spośród badanych 52 dowodów księgowych, sześć dotyczyło składek 
międzynarodowych, w tym składki HELCOM, która została uregulowana dnia 
30 listopada 2018 r., tj.  dwa miesiące po wyznaczonym terminie.  

 (dowód: akta kontroli str. 1101-1110) 

W MGMiŻŚ sporządzono plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 r., który został zamieszczony na stronie 
internetowej Ministerstwa. Roczne sprawozdanie o udzielonych w 2018 r. 
zamówieniach zostało terminowo przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych16. 

(dowód: akta kontroli str. 1377-1380) 

Badaniem objęto jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych17 
(dalej: „upzp”) – w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie dotyczące 
świadczenia na rzecz MGMiŻŚ usług w zakresie zakupu i dostarczania biletów 
lotniczych krajowych i zagranicznych) oraz trzy zamówienia, wyłączone spod 
stosowania upzp (na podstawie art. 4 pkt 8), na: „Przeprowadzenie procesu 
rekrutacji, w celu wyłonienia Dyrektora „Projektu ochrony przeciwpowodziowej 
w dorzeczu rzeki Odry” oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu 
rzeki Odry i Wisły”; zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego, dla 
maksymalnie 50 pracowników MGMiŻŚ; zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 
pięciu szkoleń obronnych. 

W wyniku analizy dokumentacji wskazanych wyżej zamówień stwierdzono, że 
zostały one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami upzp, 
Zarządzeniem Dyrektora Generalnego MGMiŻŚ z dnia 15 listopada 2018 r. 
w sprawie zasad i trybu postępowania w procesie dokonywania wydatków 
publicznych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej18 oraz 
Zarządzeniem Dyrektora Generalnego MGMiŻŚ z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie 
zasad i trybu postępowania w procesie dokonywania wydatków publicznych 
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej19). Jednak 
w dokumentacji „Przeprowadzenie procesu rekrutacji, w celu wyłonienia Dyrektora 
„Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” oraz „Projektu 
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry i Wisły” były rozbieżności 
dotyczące wartości szacunkowej netto zadania. 

Wydatki poniesione w wyniku realizacji objętych badaniem zamówień w 2018 r. 
wyniosły 111,0 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 1245, 1292, 1298, 2032-2041, 2258) 

Według sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 
w 2018 r. wydatki na wynagrodzenia wyniosły łącznie 9.148,9 tys. zł (99,6% planu 
po zmianach)20.  

(dowód: akta str. 336-338, 701, 705-707, 896, 902) 

                                                      
16  Sprawozdanie przekazano w dniu 1 marca 2019 r. (termin przekazania, zgodnie z art. 98 upzp to 1 marca). 
17   Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
18  Zarządzenie nr 14 z dnia 15 listopada 2018 r. 
19   Zarządzenie nr 21 z dnia 2 listopada 2016 r. 
20  W związku z reorganizacją systemu gospodarowania wodami wprowadzonym ustawą – Prawo wodne 

porównanie zatrudnienia i wynagrodzeń części 22 – Gospodarka wodna z 2018 r. do zatrudnienia 
i wynagrodzeń tej samej części z 2017 r. byłoby zniekształcone. 
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W wyniku analizy danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu 
wydatków budżetu państwa (Rb-28) nie stwierdzono przekroczenia planowanych 
wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 

W MGMŻiŚ przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto członków korpusu służby 
cywilnej, w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego (łącznie z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym) w 2018 r. wyniosło 9.881 zł. Przeciętne zatrudnienie 
w 2018 r. wyniosło 71 osób. 

W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób nieobjętych 
mnożnikowym systemem wynagrodzeń wyniosło 10.146 zł. Przeciętne zatrudnienie 
w 2018 r. wyniosło 6 osób. 

W 2018 r. u dysponenta III stopnia nie zatrudniono żadnej osoby, która 
wykonywałaby zadania na rzecz kontrolowanej jednostki w innej formie, niż umowa 
o pracę. 

 (dowód: akta kontroli str. 705-707, 894-895, 902) 

1. Składka na HELCOM w kwocie 184,6 tys. euro (799,7 tys. zł) została opłacona 
w dniu 30 listopada 2018 r., pomimo że termin zapłaty był ustalony na 
30 września 2018 r. Pismo w sprawie opłacenia tej składki wpłynęło do 
kancelarii MGMiŻŚ w dniu 9 lipca 2018 r. Dopiero 26 listopada 2018 r. 
z Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej przekazano 
dyspozycję zapłaty do Biura Budżetowo – Finansowego w MGMiŻŚ.  

(dowód: akta kontroli str. 1133-1138) 

Główna Księgowa MGMiŻŚ wyjaśniła, że „Dyspozycja zapłaty składki na budżet 
HELCOM, (…) z dnia 26.11.2018 r. wpłynęła do Wydziału Księgowości dnia 
26.11.2018 r. ze wskazanym terminem 30 września 2018 r. BBF, uzyskało 
następujące wyjaśnienie od komórki merytorycznej tj.: opóźnienie płatności 
spowodowane było zmianami organizacyjnymi dotyczącymi prowadzenia 
sekretariatu Helcom w Polsce, co zostało uwzględnione w opisie merytorycznym 
dokumentu. Biuro Budżetowo-Finansowe uregulowało należność do organizacji 
niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu tj. 30.11.2018 r.”. 

(dowód: akta kontroli str. 2097-2098) 

Dyrektor DGWiŻŚ wyjaśniła, że „ze względu na zmiany organizacyjne związane 
z prowadzeniem Sekretariatu HELOCM w Polsce termin ten został przekroczony. 
Przekroczenie terminu nie spowodowało naliczenia karnych odsetek.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1134) 

Zarządzeniem Nr 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
22 marca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki 
Wodnej i Żeglugi Śródlądowej określono, że do zadań Departamentu Gospodarki 
Wodnej i Żeglugi Śródlądowej należały m.in. współudział i koordynacja działań 
związanych z ochroną wód oraz ochroną wód Morza Bałtyckiego, w tym 
prowadzenie spraw związanych z członkostwem Polski w Konwencji o ochronie 
Morza Bałtyckiego (HELCOM) oraz prowadzenie sekretariatu HELCOM w Polsce. 

 (dowód: akta kontroli str. 1301-1303) 

Opłacenie składki po terminie wymagalności było, zdaniem NIK, działaniem 
nierzetelnym. Zmiany organizacyjne, dotyczące prowadzenia sekretariatu HELCOM 
zostały wprowadzone do zadań DGWiŻŚ w marcu 2018 r.  

2. W opisie operacji na koncie 204-2275080-4540-00-01 (kontrahent 1982 
Europejska Organizacja Satelitów Meteorologicznych) w kwocie 18.343,7 tys. zł 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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oraz kwocie 25.398,6 tys. zł zawarto treść „Zarybianie polskich obszarów 
morskich w roku 2017”. 

Główny Księgowy Ministerstwa wyjaśniła, że powyższe błędne opisy pozycji 
wyciągu bankowego był spowodowany błędem ludzkim. Prawidłowy opis operacji 
winien być „składka EUMETSAT”. 

W ocenie NIK było to działanie nierzetelne. 

(dowód: akta kontroli str. 1101-1110, 2367-2368) 

3. W dokumentacji postępowania pn. „Przeprowadzenie procesu rekrutacji, w celu 
wyłonienia Dyrektora „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki 
Odry” oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry 
i Wisły” stwierdzono błędy liczbowe. We wniosku o zaangażowanie środków do 
których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp wskazano wartość szacunkową 
netto zadania „w wysokości 80.666,0 zł a w dokumencie „Rozeznanie rynku” 
wskazano wartość szacunkową netto zadania w wysokości 84.000,0 zł. 

(akta kontroli str. 2087-2089, 2092-2093, 2343) 

Zastępca Dyrektora DGWiŻŚ wyjaśnił, że „w trakcie wypełniania załącznika nr 4 do 
Zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu 
postępowania w procesie dokonywania wydatków publicznych w Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej doszło do przeoczenia, w wyniku którego 
pozycja „Szacunkowa wartość” zamówienia została błędnie uzupełniona. 
Prawidłowa wartość wynosi 80.666,0 PLN, jak wskazano we Wniosku 
o zaangażowanie środków, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp 
nr 518/22/18.”. 

(dowód: akta kontroli str. 2072) 

Zdaniem NIK było to działanie świadczące o niewłaściwie funkcjonującej kontroli 
zarządczej.  

4. W 2018 r. w ramach limitu wydatków 2018 roku w części 22 – Gospodarka 
wodna opłacono w dniu 20 grudnia 2018 r. część składki za 2019 r. z tytułu 
World Meteorological Organization (dalej: „WMO”), pomimo że termin płatności 
tej składki wyznaczony był na dzień 1 stycznia 2019 r. Wydatek na opłacenie 
składki do WMO za 2019 r. nie był ujęty w planie finansowym dysponenta III 
stopnia na 2018 r. 

Dyspozycja zapłaty części składki za 2019 r, w ramach limitu wydatków 2018 r. 
została podpisana przez Zastępcę Dyrektora Gospodarki Wodnej i Żeglugi 
Śródlądowej, pomimo że środki na opłacenie składki za 2019 r. były zapewnione 
w limicie wydatków na 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1119 – 1127, 1180, 1415, 2111-2113, 2249-2256) 

Główna Księgowa Ministerstwa wyjaśniła, że „Oszczędności powstały w wyniku 
kursu walut, jakie miały miejsce w dniu dokonywania płatności, w stosunku do 
kwot ujętych w planie finansowym. Oszczędności powstały z tytułu:  

1. Składki EUMETSAT, która szacowana do wydatku w ramach budżetu 
państwa na kwotę 18.166,0 tys. zł, a wydatkowano kwotę 18.008,0 tys. zł 
(wolna kwota 158,0 tys. zł); 

2. Składki WMO opłaconej 2.01.2019 r. wykonanie na kwotę 1.941.0 tys. zł 
wartość ujęta do budżetu 2.091,0 tys. zł (wolna kwota 150,0 tys. zł) 
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Łącznie oszczędności w paragrafie 4540 w rozdziale 75080 wyniosły 308 tys. zł 
z czego kwotę 298 tys. zł zapłacono do WMO 20.12.2018 r.” 

(dowód: akta kontroli str. 2078) 

Zdaniem NIK powstanie oszczędności w limicie wydatków na 2018  r. nie było 
wystarczającą przesłanką do angażowania środków na wydatki zaplanowane 
w budżecie 2019 r. 
 

2.2.  Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Według danych ujętych w sprawozdaniu Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu 
państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za 2018 r. 
w części 22 – Gospodarka wodna poniesiono wydatki w kwocie 1.151.031,0 tys. zł, 
co stanowiło 94,3% planu po zmianach.  

Największe wydatki (99,9% ogólnej kwoty wydatków w części 22) zrealizowano 
w Funkcji 12 – Środowisko, na realizację zadania 12.5 Ochrona wód 
i gospodarowanie zasobami wodnymi. Na to zadanie, którego celem było 
osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, wydatkowano 1.149.535,7 tys. zł, co 
stanowiło 94,3% planu po zmianach (1.218.298,2 tys. zł). W ramach zadania 12.5 
wykonywano trzy podzadania:  

 kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych (12.5.1.); 

 utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną 
z gospodarowaniem zasobami wodnymi (12.5.2);  

 ochrona przeciwpowodziowa (12.5.3). 

W podzadaniu 12.5.1 – wartość miernika określonego jako „stopień zaawansowania 
prac nad II aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 
(%)”, zaplanowano i osiągnięto na poziomie 53%. 

W podzadaniu 12.5.2 – wartość miernika określonego jako „stopień realizacji 
potrzeb w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa przy konieczności 
zachowania jego dobrego stanu (%)”, zaplanowano na poziomie 8%, według plany 
ustawy budżetowej, a osiągnięto na poziomie 21%. 

W podzadaniu 12.5.3 – wartość miernika określonego jako „liczba realizowanych 
w danym roku przedsięwzięć wynikających z planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym (szt.)” zaplanowano i osiągnięto w liczbie 53 przedsięwzięć.  

(dowód: akta kontroli str. 708) 

Analiza rocznego sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa 
oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za okres od początku 
roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazała m.in., co następuje:  

1) na podzadanie 12.5.2. „Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz 
z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi” zwiększono 
planowaną kwotę wydatków z 1.847,0 tys. zł o 116.397,5 tys. zł do kwoty 
118.244,5 tys. zł. Z tej kwoty wydatkowano 54.867,9 tys. zł, tj. 46,4% planu po 
zmianach. Wartość miernika określonego jako „Stopień realizacji potrzeb 
w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa przy konieczności zachowania 
jego dobrego stanu (w%)” ustalona w planie po zmianach na 21% została 
osiągnięta. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż osiągnięto wartość miernika przy 
wykorzystaniu limitu wydatków na poziomie 46,4%; 

2) na działanie 12.5.2.1 „Bieżące utrzymanie wód, remonty budowli i budynków 
oraz nowa zabudowa hydrotechniczna” zwiększono planowaną kwotę wydatków 

Opis stanu 
faktycznego 
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z 1.847,0 tys. zł o 106.226,4 tys. zł do kwoty 108.073,4 tys. zł. Z tej kwoty 
wydatkowano 45.035,5 tys. zł, tj. 41,7% planu po zmianach. Wartość miernika 
określonego jako „Odsetek urządzeń wodnych wyremontowanych w danym roku 
(w %)” ustalona w planie według ustawy budżetowej na poziomie 45%, nie 
została zwiększona, pomimo zwiększenia limitu wydatków na to działanie. 
Wykonanie również wyniosło 45%; 

3) na działanie 12.5.2.2. „Ocena i kontrola stanu technicznego budowli 
hydrotechnicznych i budynków” nie planowano wydatków, a mimo to wartość 
miernika określonego jako „Liczba wykonanych w danym roku kontroli stanu 
technicznego budowli i budynków (w szt.)”, ustalono na poziomie 580 szt. 
Według planu po zmianach na działanie to poniesiono wydatki w kwocie 
5.030,0 tys. zł, a wartość miernika osiągnięto na poziomie 820 szt. Należy 
podkreślić, że na to działanie udzielona została PGW WP dotacja. W umowie 
dotacji wskazano efekt rzeczowy nie w postaci liczby kontroli stanu 
technicznego lecz jako liczbę wykonania badań i ocen 51 odcinków obwałowań 
(zlokalizowanych w sześciu RZGW o łącznej długości 447,9 km), w etapie 
II wykonanie pomiarów, badań i ocen stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych stanowiących własność Skarbu 
Państwa dla 6 odcinków obwałowań (zlokalizowanych w trzech rzgw o łącznej 
długości 64,4 km). Według rozliczenia umowy dotacji łącznie zbadano 512,3 km. 
wałów.  

(dowód: akta kontroli str. 708, 1604-1625)  

W informacji Ministra GMiŻŚ dotyczącej gospodarowana wodami w Polsce 
w latach 2016 – 2017, przedłożonej Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej 
w sierpniu 2018 r. wskazano, że „zakładając 5 letnią częstotliwość ocen stanu 
bezpieczeństwa wałów klasy I lub klasy II, corocznie powinno być objętych 
badaniami i oceną łącznie ok. 770 km. W okresie 2016-2017 długość 
sumaryczna ocenianych wałów tych klas wynosiła średnio ok. 550 km/rok, 
wskaźnik ten jest za niski, by osiągnąć pożądaną 5-letnią częstotliwość ocen.”.  

(dowód: akta kontroli str. 9-156, 1604-1625) 

4) na działanie 12.5.3.1. „Planowanie i koordynacja zarządzania ryzykiem 
powodziowym” limit wydatków został zmniejszony z 29.987,0 tys. zł do 
6.209,4 tys. zł, a wartość miernika określonego jako „Stopień zaawansowania 
prac nad opracowaniem aktualizacji planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym (w%)” z 30% do 10%. 

Dyrektor Departamentu GWiŻŚ wyjaśniła, że zmniejszenie planu i stopnia 
wykonania miernika wynika z przesunięcia na rok 2019 terminu realizacji 
zadania w projekcie: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego 
i map ryzyka powodziowego nr: POIS.02.01.00-00-0013/16; 

(dowód: akta kontroli str. 708, 1056-1060) 

5) na działanie 12.5.3.2. „Budowa i przebudowa infrastruktury 
przeciwpowodziowej” nie planowano według ustawy budżetowej wydatków w 
2018 r., a mimo to ustalono wartość miernika określonego jako „liczba 
realizowanych w danym roku inwestycji przeciwpowodziowych (w szt.)” na 
poziomie 15 szt. Osiągnięto wartość miernika na poziomie 15 szt. w związku ze 
zwiększeniem limitu wydatków środkami z rezerw celowych; 

6) na działanie 12.5.3.4. „Osłona hydrologiczna i meteorologiczna” również nie 
planowano według ustawy budżetowej wydatków w 2018 r., a mimo to ustalono 
wartość miernika określonego jako „wiarygodność prognoz hydrologiczno-
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meteorologicznych (w%)” na poziomie 96%. Osiągnięto wartość miernika na 
poziomie 97,5% w związku ze zwiększeniem limitu wydatków środkami z rezerw 
celowych. 

(dowód: akta kontroli str. 708) 

1. Wartości mierników nie były zmieniane w ślad za zmianami w planie 
finansowym, pomimo że zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym, dane w sprawozdaniach wykazuje się w zakresie planu po 
zmianach – w kwotach wydatków i wartościach mierników wynikających 
z układu zadaniowego, uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie roku 
budżetowego w planie finansowym jednostki w trybie określonym w ustawie 
o finansach publicznych lub w odrębnej ustawie. Dotyczyło to działania 12.5.2.1 
oraz podzadania 12.5.3.W „Ochrona przeciwpowodziowa”. 

Dyrektor Departamentu GWiŻŚ wyjaśniła, iż „W odniesieniu do działania 
12.5.2.1. należy uznać wprowadzone dane za błędne. Wymagają one 
poszerzonej analizy w kontekście zmiany przyporządkowania kwot do miernika. 

W odniesieniu do podzadania 12.5.3.W należy stwierdzić, że zidentyfikowaliśmy 
błąd na etapie przygotowywania sprawozdania RB-BZ1, polegający na 
wprowadzeniu wartości miernika po zmianie do kolumny odnoszącej się do 
wartości miernika wg planu. Miernik odzwierciedla stopień realizacji działań 
w zakresie realizacji przedsięwzięć wynikających z planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym. W roku 2018 realizowane były łącznie 53 
przedsięwzięcia.”.  

(dowód: akta kontroli str. 708, 1054-1060) 

W ocenie NIK było to działanie nierzetelne. 

2. Dla działania 12.5.2.2 „Ocena i kontrola stanu technicznego budowli 
hydrotechnicznych i budynków” ustalono miernik, do określenia wartości którego 
nie posiadano bazy danych.  

 (dowód: akta kontroli str. 708, 1605-1628 ) 

Dyrektor Departamentu GWiŻŚ wyjaśniła, iż „w odniesieniu do działania 12.5.2.2. 
należy stwierdzić, że zidentyfikowaliśmy błąd na etapie przygotowywania 
sprawozdania RB-BZ1, polegający na zastosowaniu miernika budżetu zadaniowego 
przeniesionego z PGW WP. Dodatkowo informuję, że kwota 5.030.000 zł dotyczy 
jedynie oceny stanu bezpieczeństwa i stanu technicznego wałów 
przeciwpowodziowych prowadzonego przez OTKZ IMGW-PIB, która została 
uruchomiona z rezerwy celowej poz. 4, Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły. MGMiŻŚ 
zaproponuje nowy miernik do przygotowywanej korekty RB-BZ1”. 

(dowód: akta kontroli str. 708, 1054-1060) 

Zgodnie z pkt 13 załącznika nr 48 do rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2017 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do 
projektu ustawy budżetowej, mierniki powinny opierać się na danych dostępnych 
w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań budżetowych w układzie 
zadaniowym.  
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Zdaniem NIK zdefiniowanie w budżecie zadaniowym mierników niezgodnie 
z wymogami noty budżetowej uniemożliwia ocenę efektywności wykorzystanych 
środków. Oznacza to, że mierniki nie są adekwatne i wystarczające do oceny 
skuteczności zadań oraz osiągnięcia założonych celów. 

(dowód: akta kontroli str.708, 1605-1628 ) 

3. Do działania 12.5.1.1. ”Planowanie i koordynacja w gospodarowaniu wodami”, 
którego celem było „Osiągnięcie dobrego stanu wód”, a miernikiem był „Stopień 
realizacji dokumentów strategicznych dotyczących oczyszczania ścieków 
komunalnych (w %)” zakwalifikowano opłatę składki członkowskiej do 
EUMETSAT. Natomiast dane otrzymywane z EUMETSAT wykorzystywane są 
przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną i stanowią 
najistotniejsze narzędzie codziennej pracy biur prognoz państwowej służby 
hydrologiczno-meteorologicznej. Wykorzystywane są również do 
hydrometeorologicznej osłony społeczeństwa i gospodarki narodowej (dostęp 
do danych i produktów satelitarnych, kluczowych w procesie monitoringu 
groźnych zjawisk meteorologicznych oraz opracowywania prognoz i ostrzeżeń 
meteorologicznych i hydrologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 708, 1384-1390) 

Dyrektor Departamentu GWiŻŚ wyjaśniła, iż „zgodnie z uprzednio prowadzoną 
klasyfikacją budżetu zadaniowego (przed zmianą kierującego działem administracji 
rządowej), cała działalność ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej 
została przypisana w ramach części 22 działu 750 do działania 12.5.1.1- 
„Planowanie i koordynacja w gospodarowaniu wodami”, którego celem jest 
osiągnięcie dobrego stanu wód. Określony miernik „Stopień realizacji dokumentów 
strategicznych, dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych” (%) miał 
prezentować aktywność państwa w zakresie podejmowanych działań. Podstawą dla 
ustalenia wartości przedmiotowego miernika jest ocena efektywności i skuteczności 
prac nad Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych oraz Master 
Planu dla wdrażania postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG. W bezpośredni 
sposób miernik nie odnosi się do składek płaconych w ramach przynależności do 
organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych, natomiast produkty, 
z których korzystamy w ramach przynależności do rzeczonych organizacji 
przyczyniają się do osiągnięcia celu. Klasyfikacja budżetu zadaniowego w zakresie 
działania 12.5.1.1, również dotycząca składek do organizacji międzynarodowych, 
została określona podczas prac nad budżetem w Ministerstwie Środowiska. 
W tożsamy sposób przypisana została do zadania 12.5.1.1 po przejęciu 
z Ministerstwa Środowiska zadań dysponenta III stopnia. Na tym etapie nie ustalono 
dla tego zadania nowego miernika i nie dokonano zmian  budżecie zadaniowym.”. 

(dowód: akta kontroli str. 2141-2142) 

W ocenie NIK powyższe było niezgodne z celem tego działania i nie powinno być do 
niego klasyfikowane. 

4. Wartość mierników planowano bez określenia limitu wydatków. Dotyczyło to 
działania „12.5.3.2.W Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej” 
oraz działania „12.5.3.4. Osłona hydrologiczna i meteorologiczna”. 

 (dowód: akta kontroli str.708, 1054-1060) 

Dyrektor Departamentu GWiŻŚ wyjaśniła, iż w odniesieniu do działań 12.5.3.2 
i 12.5.3.4 zidentyfikowano błąd na etapie przygotowywania sprawozdania RB-BZ1, 
polegający na wykazaniu wartości miernika w planie mimo braku zaplanowanych 
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w ustawie środków na te cele. Środki zostały pozyskane z rezerwy celowej w trakcie 
roku budżetowego.  

(dowód: akta kontroli str. 708, 1054-1060) 

Tym samym Minister GMiŻŚ nie zrealizował wniosków pokontrolnych 
sformułowanych po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w zakresie części 
22 – Gospodarka wodna:  

 ustalenie mierników posiadających cechy określone w nocie budżetowej, w tym 
umożliwiających pomiar efektów stosownie do poniesionych nakładów; 

 dokonywanie zmian wartości mierników w ślad za zmianami w planie 
finansowym. 

 

W ocenie NIK, poniesione wydatki z budżetu państwa i udzielone dotacje dla PGW 
WP były legalne, celowe i gospodarne z wyjątkiem wydatków na opłacenie części 
składki za 2019 r. do WMO.  

Podejmowane działania nie doprowadziły do zapewnienia wystarczających środków 
w limicie wydatków na zapłatę składki do EUMETSAT. Zdaniem NIK zdefiniowanie 
w budżecie zadaniowym mierników niezgodnie z wymogami noty budżetowej 
uniemożliwia ocenę efektywności wykorzystanych środków. 

NIK jako nierzetelne ocenia uregulowanie składki międzynarodowej HELCOM po 
wyznaczonym terminie oraz zaakceptowanie przez Podsekretarza Stanu w MGMŻiŚ 
końcowego rozliczenia umowy dotacji nr BBF.WR.II-27/2018.22, zawierającego 
dane finansowe dla sześciu zadań niezgodne z kwotami wskazanymi w załączniku 
nr 1 do umowy dotacji. 

3. Sprawozdawczość  

3.1. Sprawozdania  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r. przez 
dysponenta części 22 – Gospodarka wodna i sprawozdań dysponenta III stopnia 
MGMiŻŚ: 

 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23),  

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, 
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 
Programy),  

 w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

(dowód: akta kontroli str. 1426-1480) 

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) nie zawierało kwot zaplanowanych 
wydatków według ustawy budżetowej a posiadało zaplanowane wartości mierników 
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(dotyczy działania „12.5.3.2.W Budowa i przebudowa infrastruktury 
przeciwpowodziowej” oraz działania „12.5.3.4. Osłona hydrologiczna 
i meteorologiczna”) co zostało omówione w pkt. 2.3 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 
4 kwietnia 2019 r. sporządzono korektę tego sprawozdania poprzez wprowadzenie 
do sprawozdania m.in. kwot na wskazane działania.  

(dowód: akta kontroli str. 708, 2238) 

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

Roczne łączne sprawozdania budżetowe i kwartalne sprawozdania w zakresie 
operacji finansowych były zgodne z kwotami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. 
Zostały sporządzone w terminach określonych stosownymi rozporządzeniami 
Ministra Finansów21. 

4. Działania podejmowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej – dysponenta części 22 – Środowisko w ramach nadzoru 
i kontroli 

W 2018 r. Minister GMiŻŚ nie planował kontroli i zadań audytowych w zakresie 
części 22 – Gospodarka wodna. Obowiązek nadzoru i kontroli, wynikający z art. 175 
ust. 2 ufp, wykonywany był m.in. poprzez zlecenie pracownikom Biura Kontroli 
i Audytu Wewnętrznego przeprowadzenia dwóch kontroli doraźnych w zakresie 
„Kontroli zakupu i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania >eden<” 
w PGW WP oraz w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym 
Instytucie Badawczym na podstawie art. 6 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o kontroli w administracji rządowej w zakresie działalności finansowej, organizacji 
i jakości pracy oraz jakości zarządzania Instytutem w okresie od stycznia 2017 r. do 
kwietnia 2018 r.  
Działalność Instytutu została negatywnie oceniona: w zakresie organizacji i jakości 
pracy; zagadnień związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników, 
negatywnie oceniono kontrolowane zagadnienia księgowe oraz gospodarowanie 
składnikami majątku. 

(dowód: akta kontroli str. 379-399, 624-631, 971-1000) 

W Ministerstwie GMiŻŚ nie zdefiniowano ryzyka związanego z finansowaniem 
zadań związanych z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa 
związanego z gospodarką wodną (dokonując zmiany ryzyk w dniu 1 czerwca 
2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 550-551, 727-730) 

Szacowanie wydatków na 2018 rok na etapie tworzenia nowej ustawy – Prawo 
wodne zostało wykonane na podstawie danych historycznych dotyczących 
finansowania utrzymania wód, urządzeń wodnych i urządzeń melioracji przez 
regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz wojewódzkie zarządy melioracji 
i urządzeń wodnych. W wyniku szacowania wykazano, że potrzeby w zakresie 
utrzymania wód i urządzeń wodnych kształtują się na poziomie ok. 385.000,0 tys. zł 
rocznie. Z tego powodu konieczne było podejmowanie działań prewencyjnych 
ukierunkowanych na właściwe zabezpieczenie ludzi i mienia przed skutkami 

                                                      
21  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 138) oraz rozporządzeniem z dnia 22 stycznia 2019 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. 
poz. 137). 
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powodzi oraz suszy, a także właściwe korzystanie z zasobów wodnych. Z informacji 
Wód Polskich wynikało, że planowane wartości przychodów za usługi wodne 
wymienione w art. 255 ustawy – Prawo wodne według stawek ujętych w art. 274, 
stanowić będą znacznie niższą kwotę niż zakładano. 

Zgodnie z art. 240 ust. 13 ustawy – Prawo wodne Minister GMiŻŚ w ramach 
sprawowanego nadzoru nad PGW WP, zatwierdza Roczny plan działalności 
PGW WP. Prezes PGW WP nie przedłożył takiego planu na rok 2018, a Minister nie 
wystąpił o opracowanie i przedłożenie mu do zatwierdzenia Rocznego planu 
działania PGW WP. 

W kwestii zapewnienia finansowania zadań przez IMGW-PIB Minister GMiŻŚ nie 
udzielił wyjaśnień do dnia zakończenia kontroli. Wyjaśnienia w tym zakresie 
przedłożył zastępca dyrektora DGWiŻŚ i podał, że „Minister Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej podjął szereg działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej 
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (PSHM) oraz państwowej służby 
hydrogeologicznej (PSH) m.in. o charakterze zarządczym, legislacyjnym, 
systemowym i politycznym. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
w celu zapewnienia finansowania PSHM oraz PSH oprócz regularnych zarządczych 
spotkań z kierownictwem Wód Polskich, które zgodnie z art. 385 ustawy – Prawo 
wodne finansują służby państwowe, w dniu 14 lutego 2018 r. wystąpił do Prezesa 
NFOŚiGW o realizacje zmian w planie finansowym NFOŚiGW i zwiększenie o 20 
mln zł środków na działalność PSHM. Kolejne pismo w tej sprawie zostało wysłane 
9 lipca 2018 r. We wcześniejszym fragmencie niniejszego pisma – w odniesieniu do 
pierwszego pytania NIK, została wskazana próba zmiany prawa w I kwartale 2018 r, 
której celem był powrót do modelu finansowania służb ze środków NFOŚiGW. 
Kolejnym krokiem w sprawie finasowania służb było pismo MGMiŻŚ do Ministra 
Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. z wnioskiem o przedstawienie stanowiska, 
w jaki sposób można zapewnić finasowanie służb państwowych w 2018 r. 
w kontekście negatywnie rozpatrzonej przez Stały Komitet Rady Ministrów 
propozycji zmiany ustawy – Prawo wodne w marcu 2018 r., mającej na celu 
zabezpieczenie finasowania służb PSHM i PSH ze środków NFOŚGW oraz pisma 
RCB z dnia 22 maja 2018 r. zwracającego uwagę, iż sprawne funkcjonowanie służb 
jest nieodłącznym elementem bezpieczeństwa narodowego. W dniu 5 września 
2018 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazał na Stały 
Komitet Rady Ministrów projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania 
Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z ogólnej rezerwy 
budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na dofinasowanie państwowej 
służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej, 
w kwocie 59.196.125 zł wraz z uzasadnieniem i OSR z przeznaczeniem kwoty 
43.120.496 zł na działalność państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej 
oraz kwoty 16.075.629 zł na działalność państwowej służby hydrogeologicznej. 
Celem projektu uchwały Rady Ministrów było zapewnienie ciągłości pracy PSHM 
oraz PSH w II półroczu 2018 r. Większość zadań ustawowych realizowanych przez 
służby, w tym pomiary, ma charakter prac stałych, które nie mogą zostać przerwane 
lub zawieszone. Sprawne funkcjonowanie osłony hydrologiczno-meteorologicznej 
oraz hydrogeologicznej kraju jest nieodłącznym elementem bezpieczeństwa 
narodowego, w tym ochrony przeciwpowodziowej, lotnictwa, żeglugi śródlądowej 
i morskiej. W trakcie prac nad projektem uchwały, wnioskowana kwota uległa 
zmniejszeniu do 49.362.845 zł, a Minister Finansów pismem z dnia 22 listopada 
2018 r. poinformował, że przekracza ona kwotę nierozdysponowanych środków 
rezerwy ogólnej i tym samym nie ma możliwości realizacji wniosku ze środków 
rezerwy ogólnej. (…) Potencjalne problemy związane z zapewnieniem finasowania 
służb w 2018 r. udało się rozwiązać. PGW Wody Polskie przekazały na rzecz służb 
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dodatkowe środki z własnych oszczędności. Dodatkowo z inicjatywy Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjęto działania oszczędnościowe 
w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przeprowadzono restrukturyzację 
zatrudnienia i między innymi wprowadzono program dobrowolnych odejść. Wg 
danych dotyczących reorganizacji w IMGW w 2018/2019: 66 pracowników odeszło 
dobrowolnie na emeryturę, 41 pracowników zostało zwolnionych ze względu na 
likwidację stanowiska pracy, a 126 pracowników zmieniło stanowiska i/lub komórki 
organizacyjne. Restrukturyzacja zakończyła się zmianą Statutu, który został 
zaopiniowany przez Radę Naukową i jest na etapie akceptacji MGMiŻŚ. Całość 
obsługi administracyjnej jednostek terenowych została przeniesiona do centrali, 
pozostawiając w terenie jedynie realizację zadań merytorycznych. Wprowadzono 
nowe zasady dotyczące zarządzania posiadanymi nieruchomościami zwiększające 
przychód. Dodatkowo wdrażane są nowe polityki zakupowe, które przynoszą 
wymierne oszczędności. Przygotowywany jest nowy system premiowy 
uwzględniający efekty pracy i wyniki poszczególnych pracowników. Powyższe kroki 
były spowodowane nie tylko trudną sytuacją finansową w roku 2018, ale także 
wieloletnimi zaniedbaniami zarządczymi i koniecznością nowego podejścia do 
efektywności jednostki. Docelowo instytut stanie się sprawną i dobrze zarządzaną 
jednostką realizującą zadania państwowe oraz innowacyjne badania odpowiadające 
na potrzeby podmiotów korzystających z tych badań. Dokonano też zmian we 
władzach Instytutu, co zapewni sprawniejsze zarządzanie jednostką. Państwowy 
Instytut Geologiczny nadzorowany przez Ministerstwo Środowiska wziął kredyt na 
finasowanie zadań PSH. W części dotyczącej służby hydrogeologicznej 
nadzorowanej przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dokonano 
w instytucie szeregu działań na rzecz minimalizacji kosztów, w tym kosztów stałych. 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Premier byli informowani na bieżąco 
o podejmowanych działaniach. (…). W roku 2019 Wody Polskie mają w planie 
finansowym zabezpieczone środki na finansowanie służb. Dodatkowo MGMIŻŚ 
aktualnie proceduje zmianę w Prawie wodnym przenoszącą finansowanie służb ze 
środków Wód Polskich do budżetu państwa.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 743-758) 

W dniu 5 maja 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem 
Środowiska a Krajowym Sekretariatem Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska 
i Leśnictwa NSZZ Solidarność w sprawie podwyższenia wynagrodzenia 
zasadniczego każdego z pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 
nie później niż od dnia 1 stycznia 2017 r o kwotę brutto 850 zł. Trwają prace nad 
realizacją powyższego Porozumienia. Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, działający w zastępstwie Członka Rady Ministrów Beaty Kempy, dnia 
29 września 2017 r. w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Sekcji Krajowej 
Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” stwierdził (…) Wynikające 
z zawartego Porozumienia z dnia 5 maja 2016 r. podwyżki zostaną sfinansowane ze 
środków pozostających w dyspozycji PGW Wody Polskie i zgodnie z treścią 
Porozumienia z dnia 5 maja 2016 r. obejmą wszystkich pracowników rzgw, którzy 
staną się pracownikami PGW Wody Polskie.” 

(dowód: akta kontroli str. 743-757, 2350-2355) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
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1. Minister GMiŻŚ nie wystąpił do Prezesa PGW WP, w ramach sprawowanego 
nadzoru nad PGW WP, o opracowanie i przedłożenie Planu działania PGW WP 
na 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 831-832) 

Dyrektor DGWiŻŚ wyjaśniła, iż „Przepis art. 240 ust. 13 ustawy Prawo wodne, jak 
i cała nowa ustawa Prawo wodne weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstały na mocy tej ustawy jako 
nowy podmiot - państwowa osoba prawna i funkcjonują również od tej daty. 
W związku z tym w roku poprzednim 2017 nie był tworzony plan działania na rok 
2018 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Do 1 stycznia 2018 r. 
obowiązywała ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1121), która została uchylona przepisem derogacyjnym art. 573 obecnie 
obowiązującej ustawy Prawo wodne. W poprzednim stanie prawnym nie było 
obowiązku tworzenia i przekazywania rocznego planu działania oraz sprawozdań do 
właściwego ministra. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedłożyło 
w ustawowym terminie roczny plan działania na rok 2019 do zatwierdzenia 
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej.”.  

(dowód: akta kontroli str. 727-730, 833-853) 

W wyniku kontroli stwierdzono, że nie opracowano podstawowego dokumentu jakim 
jest Plan działania PGW WP, pomimo że przed i po przejęciu zadań części 22 – 
Gospodarka wodna opracowane zostały regulacje dotyczące funkcjonowania PGW 
WP np. „plan finansowy”, „Program realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód 
oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną na 
2018 r.”.  

Stosownie do rozdziału IIC pkt 11 załącznika „Standardy kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych” do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych22 należy prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich 
oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Plan działania jest jednym 
z podstawowych dokumentów, który umożliwia sprawowanie nadzoru. To dokument, 
który wyznacza cele i zadania, warunkujące prawidłowe zarządzanie jednostką, 
a w konsekwencji również celowe i efektywne wykorzystanie środków publicznych. 
W ocenie NIK nie wystąpienie przez Ministra GMiŻŚ, w ramach sprawowanego 
nadzoru, do Prezesa PGW WP o opracowanie i przedłożenie Planu działania PGW 
WP było postępowaniem nierzetelnym i utrudniało sprawowanie nadzoru nad PGW 
WP. 

2. Nie zostały zdefiniowane ryzyka (ryzyko) związane z finansowaniem zadań 
związanych z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa 
związanego z gospodarką wodną 

 (dowód: akta kontroli str. 727-730) 

Dyrektor DGWiŻŚ wyjaśnił „Zarówno wydatki jak i dochody PGW WP 
oszacowane były na etapie tworzenia nowego Prawa wodnego, stąd MGMiŻŚ 
nie dysponowało wówczas wystarczającymi danymi do podważania 
wcześniejszych wyliczeń. Także przeniesienie środków finansowych z budżetu 
wojewodów miało odbyć się w I połowie 2018 r., a nastąpiło dopiero po 
7 września 2018 r. 

                                                      
22 Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84. 
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Ocena Skutków Regulacji do nowej ustawy – Prawo wodne nie dawała podstaw 
do identyfikacji ryzyka dot. braku środków finansowych. W 2018 roku planowane 
było pozyskanie środków dla PGW WP między innymi poprzez przeniesienie 
środków finansowych z budżetów wojewodów na działania w zakresie 
gospodarki wodnej. W tamtym okresie nie przewidziano, że procedura taka 
będzie trwała 10 miesięcy i utrudni realizację zadań dla PGW WP. Ponadto 
w planowanym na 2018 rok budżecie PGW WP przyjęto wyższe niż 
w rzeczywistości wpływy między innymi z opłat wodnych, co skutkowało 
mniejszymi przychodami jednostki i brakiem środków na finansowanie 
określonych zadań.” 

(dowód: akta kontroli str. 727-430) 

Odpowiadając na pytania skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej Zastępca dyrektora DGWiŻŚ wyjaśnił, iż Minister podjął szereg działań 
na rzecz poprawy sytuacji finansowej PGW WP m.in. o charakterze zarządczym, 
legislacyjnym, systemowym i politycznym. Od początku pełnienia nadzoru nad PGW 
WP członek kierownictwa MGMiŻŚ (Podsekretarz Stanu) odbywał cotygodniowe 
spotkania z kierownictwem PGW WP i w ten sposób na bieżąco pozyskiwane były 
informacje o sytuacji w jednostce. (..) Analiza sytuacji finansowej Wód Polskich 
trwała od początku pełnienia nadzoru przez MGMiŻŚ, natomiast pełniejsza ocena 
była możliwa w okresach kwartalnych w związku z kwartalnym systemem poboru 
opłat. W trybie cotygodniowych spotkań członka kierownictwa MGMIŻŚ 
z kierownictwem PGW WP w dniu 30 marca 2018 r. kierownictwo Wód Polskich 
zostało poproszone o przedstawienie informacji o kwocie uzyskanej z poboru opłat 
po upływie I kwartału. Dane potwierdziły konieczność podjęcia działań 
zmierzających do pozyskania dodatkowych środków na działalność PGW WP.”. 

(dowód: akta kontroli str. 749-757) 

Na podstawie art. 69 ust. 3 ufp Minister Finansów Komunikatem nr 23 z dnia 
16 grudnia 2009 r. określił standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych, w których stwierdził m.in. iż „Nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać 
identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. W przypadku działu 
administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego należy uwzględnić, 
jakie cele i zadania są realizowane także przez jednostki podległe lub nadzorowane. 
W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka należy 
dokonać ponownej identyfikacji ryzyka.”. 

Zdaniem NIK, konieczne było dokonanie oceny ryzyka finansowego wprowadzonych 
nowych uregulowań prawnych, wpisanie go do planu działalności a następnie 
prowadzenie jego monitoringu. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że podejmowane przez Ministra GMiŻŚ działania 
nie doprowadziły do zapewnienia wystarczających środków w limicie wydatków na 
finansowanie najpilniejszych zadań inwestycyjnych w gospodarce wodnej, zadań 
związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa 
związanego z gospodarką wodną.  

W ocenie NIK, jakkolwiek dysponent części budżetu państwa 22 – Gospodarka 
wodna podejmował działania w zakresie nadzoru i kontroli, to nie były one 
skuteczne. Ocenę tę potwierdzają opisane w niniejszym wystąpieniu 
nieprawidłowości.  

Ocena cząstkowa 
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VI. Wnioski 

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

1) ustalanie mierników posiadających cechy określone w nocie budżetowej, w tym 
umożliwiających pomiar efektów stosownie do poniesionych nakładów; 

2) dokonywanie zmian wartości mierników w ślad za zmianami w planie 
finansowym; 

3) wyeliminowanie przypadków błędnego opisu operacji księgowych; 

4) dokonywanie wydatków w wymaganych terminach i zgodnie z planem 
finansowym; 

5) wprowadzenie mechanizmów zapewniających bieżący monitoring realizacji 
zadań i osiąganych efektów rzeczowych. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61 b 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 proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019 r. 

  
 
 

Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatkowski 

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


