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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie (dalej: „PGW WP” lub 
„Wody Polskie”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
(dalej: „Prezes” lub „Prezes PGW WP”), od 17 stycznia 2018 r. 

W okresie od 5 września 2017 r. do 14 listopada 2017 r. funkcję Pełnomocnika do 
spraw organizacji Wód Polskich pełniła Pani Iwona Koza, a w okresie od 14 listopada 
2017 r. do 17 stycznia 2018 r. funkcję tę pełnił Pan Mariusz Gajda 

 (dowód: akta kontroli, str. 21-22, 31) 

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. Paweł Trzaskowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KSI/7/2019 
z dnia 10 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

2. Mirosław Sałata, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KSI/23/2019 
z dnia 14 marca 2019 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 4851-4852) 

3. Jolanta Zielińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/5/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 5-6) 

4. Tomasz Nowakowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/6/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 3-4) 

5. Damian Pazio, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/20/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 11-12) 

6. Marlena Ziomacka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/4/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 9-10) 

7. Andrzej Szymczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/3/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 7-8) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
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II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania w 2018 r. planu finansowego 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pod względem legalności, 
celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych działań. Ocenie podlegały 
w szczególności: 

- planowanie i wykonanie przychodów, w tym działania związane z pobieraniem 
i egzekucją przychodów z prowadzenia własnej działalności, 

- planowanie i wykonanie kosztów oraz efekty realizowanych zadań, w tym 
stopień ich wykonania, 

- wykorzystanie dotacji z budżetu państwa, w tym przekazanych na realizację 
programów/projektów finansowanych z udziałem środków UE, 

- gospodarowanie wolnymi środkami, 

- prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

- 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 i prowadzenia ksiąg rachunkowych.  

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 

- analiza wykonania planu przychodów, 

- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 
należności oraz windykacji zaległości, 

- analiza stanu należności pozostałych do zapłaty, 

- analiza realizacji kosztów i wydatków majątkowych, w tym współfinansowanych 
z budżetu Unii Europejskiej, 

- analiza realizacji zadań oraz efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania 
środków, 

- szczegółowa analiza wybranej próby kosztów i wydatków majątkowych, 

- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 

- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 
zadaniowym, 

- analiza stanu zobowiązań, 

- analityczny przegląd ksiąg rachunkowych, 

- szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 

- analiza prawidłowości sporządzenia sprawozdań, 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Utworzone z dniem 1 stycznia 2018 r.2 PGW WP jest państwową osobą prawną 
w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych3, odpowiedzialną za krajową gospodarkę wodną. W skład PGW WP 
wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Warszawie; 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej z siedzibami 
w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, 

                                                      
2  Na podstawie art. 525 ust. 2 w związku z art. 574 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.).  
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu; 50 zarządów zlewni; 330 
nadzorów wodnych. Do głównych, wynikających z art. 240 ustawy – Prawo wodne, 
zadań Wód Polskich należą: 

 planowanie, prowadzenie i koordynowanie inwestycji z zakresu gospodarki 
wodnej; 

 utrzymanie wód oraz utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych;  

 działania w zakresie zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią 
i przeciwdziałania skutkom suszy; 

 działania w zakresie zapewnienia wody w odpowiedniej ilości i jakości na 
potrzeby ludności, przemysłu oraz rolnictwa; 

 wykonywanie prawa właścicielskiego Skarbu Państwa w stosunku do 
wybranych śródlądowych wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami; 

 kontrola gospodarowania wodami; 

 finansowanie działalności służb państwowych4; 

 działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochroną jakości 
krajowych zasobów wodnych; 

 naliczanie i pobieranie opłat za usługi wodne; wydawanie zgód wodnoprawnych 
oraz pełnienie funkcji organu regulacyjnego w zakresie kosztów zbiorowego 
zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

PGW WP powstało na bazie państwowych jednostek budżetowych, tj. Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej (dalej: „KZGW”) i siedmiu regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej (dalej: „RZGW”), oraz pracowników starostw powiatowych, 
urzędów marszałkowskich, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, 
realizujących zadania odpowiednio starostów i marszałków województw określone 
w przepisach uchylonej z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne5. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne, bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej, w tym utworzenia 
PGW WP, była konieczność realizacji postanowień dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej6 (dalej: „Ramowa 
Dyrektywa Wodna”), m.in. w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia realnej 
i efektywnej władzy wodnej7 w rozumieniu art. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej i jej 
adekwatnego wpływu na sprawy gospodarki wodnej, w tym w szczególności 
planowania w gospodarowaniu wodami, ochrony zasobów wodnych oraz 
wprowadzenia systemu zgód wodnoprawnych. Przeprowadzenie reformy było 
warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów 

operacyjnych Unii Europejskiej na lata 20142020. 

Przychody PGW WP w pierwszym roku działalności zostały zrealizowane w kwocie 
1 206 309,3 tys. zł, tj. w 91,5% planu według ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 
11 stycznia 2018 r.8 (dalej: „ustawa budżetowa”) oraz 82,8% planu po zmianach.  

W 2018 r. poniesiono koszty ogółem w kwocie 1 110 955,9 tys. zł, tj. 80,7% planu 
według ustawy budżetowej oraz 73,4% planu po zmianach. 

(dowód: akta kontroli, str.3419-3421) 

                                                      
4  Państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej; państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli 

piętrzących; państwowej służby hydrogeologicznej. 
5  Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm. 
6  Dz. Urz. UE L 327 z 22.12. 2000, str. 1, ze zm. 
7  Władza wodna powinna mieć także decydujące zdanie w zakresie kierunków prowadzenia inwestycji na 

wodach i utrzymania urządzeń wodnych, a także zapewnienia osiągnięcia dobrego stanu wód i minimalizacji 
ryzyka powodziowego na wszystkich szczeblach zlewniowego zarządzania zasobami wodnymi. 

8  Dz. U. z 2018 r. poz. 291. 
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IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od oceny wykonania rocznego planu 
finansowego na 2018 r. ze względu na brak możliwości weryfikacji danych 
zawartych w sprawozdaniu z wykonania rocznego planu finansowego. 
Sprawozdanie to zostało przedłożone kontrolującym w przedostatnim dniu 
kontroli, w związku z tym nie było możliwości potwierdzenia, że dane ujęte 
w tym sprawozdaniu są wiarygodne. Zdaniem NIK, sposób prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, w szczególności potwierdzony przez Głównego Księgowego 
fakt otwierania zamkniętych okresów sprawozdawczych (poszczególnych 
miesięcy), uniemożliwia wydanie oceny potwierdzającej wiarygodność tych 
ksiąg. 

W toku działań kontrolnych stwierdzono m.in, że:  

 nierzetelnie opracowano projekt planu finansowego, a także nie podjęto działań 
w celu urealnienia go w pełni w trakcie 2018 r., pomimo istniejących przesłanek; 

 wdrożony system finansowo-księgowy utrudniał monitoring realizacji planu 
finansowego; 

 nie przestrzegano wewnętrznych procedur dotyczących windykacji należności; 

 nie wyksięgowano należności bezpodstawnie przypisanych w RZGW 
w Warszawie w 2009 r.; 

 nie zapewniono właściwego nadzoru nad udzielaniem i realizacją zamówień 
publicznych; 

 nierzetelnie rozpoznawano potrzeby w zakresie zakupów niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania PGW WP; 

 nie zapewniono terminowego zwrotu różnic pomiędzy wysokością wniesionej 
opłaty za usługi wodne, a wysokością tej opłaty wynikającej z nowej informacji 
przekazanej korzystającemu z tych usług; 

 wykorzystywano środki otrzymanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 

 nieterminowo dokonywano zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji; 

 stosowano mierniki realizacji planu finansowego w układzie zadaniowym, na 
które PGW WP nie miały wpływu oraz które nie służyły rzetelnemu pomiarowi 
i obiektywnej ocenie efektywności lub skuteczności realizacji planu finansowego 
w układzie zadaniowym; 

 zawierano umowy cywilnoprawne z pracownikami PGW WP na czynności, które 
pracownicy ci mieli w zakresach swoich obowiązków; 

 nie zapewniono określenia w formie pisemnej zakresów obowiązków dla 
wszystkich pracowników PGW WP;  

 nie sporządzono instrukcji w sprawie systemu zarządzania płynnością finansową 
w PGW WP oraz w sprawie kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo-
księgowych; 

 dokumentacja opisująca przyjęte przez PGW WP zasady (politykę) 
rachunkowości nie była w pełni zgodna z przepisami ustawy o rachunkowości; 

 nieprawidłowo ewidencjonowano dowody księgowe w księgach rachunkowych.  

W ocenie NIK, powyższe nieprawidłowości świadczą o niewystarczającej 
skuteczności systemu kontroli zarządczej, niezapewniającej w pełni prawidłowej 
i efektywnej realizacji celów i zadań PGW WP. 
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Sprawozdania w zakresie operacji finansowych (Rb-N i Rb-Z) sporządzone zostały 
na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej wygenerowanych 
w okresie od 27 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. W PGW WP dokonywano 
lokat wolnych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

V. Wyniki kontroli 

1. Wykonanie planu finansowego państwowej osoby prawnej 

W dniu 1 czerwca 2017 r. Minister Środowiska wystąpił do p.o. Prezesa KZGW 
o przedłożenie, w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. projektu planu finansowego 
(formularz PF-OSPR) dla PGW WP.  

(dowód: akta kontroli, str. 407) 

W uzasadnieniu do formularza PF-OSPR dla projektu budżetu państwa na 2018 r. 
z dnia 30 sierpnia 2017 r. p.o. Prezesa KZGW wskazała, iż projekt planu 
finansowego PGW WP został opracowany w oparciu o Ocenę Skutków Regulacji 
dot. ustawy Prawo Wodne, limity wydatków na 2018 r. dla części budżetowej 22 – 
gospodarka wodna dotyczące działalności KZGW i RZGW, dane zgłoszone przez 
wojewodów do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. P.o. Prezesa KZGW 
podkreśliła, iż niewykazanie danych przez stronę samorządową w zakresie 
finansowania wymiaru zadań przejmowanych przez PGW WP wpływa na wysokie 
ryzyko wystąpienia rozbieżności planu finansowego z rzeczywistymi wydatkami, 
koniecznymi do poniesienia szczególnie w pierwszym roku działalności. Zaznaczyła 
również, iż oczywistym ryzykiem planistycznym jest przyjmowanie z OSR poziomu 
przychodów pochodzących z opłat za usługi wodne. Trudno na dzień dzisiejszy 
przewidzieć wysokość i terminy wpływu opłat a ujęcie ich wartości w planie 
wskazuje na możliwość ich wykorzystania od początku roku. Jest to założenie 
błędne, ale niemożliwe do skorygowania.  

W ostatecznym projekcie planu finansowego, zaakceptowanym przez Ministra 
Środowiska we wrześniu 2017 r. i przekazanym do Ministerstwa Finansów 
wskazano przychody ogółem w wysokości 1 098 138 tys. zł, a koszty ogółem 
w wysokości 1 279 129 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 309-314, 349-361) 

Pismem z dnia 25 lipca 2018 r. Prezes PGW WP poinformował Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zagrożeniu wystąpienia na przełomie września 
i października 2018 r. deficytu środków finansowych. Według posiadanej 
w PGW WP wiedzy, na koniec 2018 r. był szacowany deficyt środków na działalność 
bieżącą PGW WP (według szacowanych wpływów z działalności bieżącej opartej na 
wpływach w I półroczu) w kwocie 237 482 tys. zł. Według przewidywań PGW WP, 
około 2/3 kwoty brakujących środków miało być niezbędne do wydatkowania od 
początku października 2018 r. 

  (dowód: akta kontroli, str.1774-1775, 1777-1785) 

Prezes PGW WP wyjaśnił, iż przewidywany deficyt był wartością prognozowaną, do 
którego nie doszło w 2018 r. Brak deficytu środków w 2018 r. wynikał z sukcesywnie 
otrzymywanych dotacji celowych z budżetu państwa, jak również uzyskiwanych 
wpływów z prowadzonej przez Wody Polskie działalności. 

(dowód: akta kontroli, str.1958, 3300) 

 

Opis stanu 

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

1. W PGW WP nie dokonywano zmian w planie finansowym na 2018 r. 
w stosunku do stanu na początek roku w zakresie: środków obrotowych, 
należności długoterminowych i zobowiązań, pomimo że ich wykonanie wyniosło 
odpowiednio 77,4% planu, 23,3% planu oraz 514,9% planu. 

(dowód: akta kontroli, str.3419-3421, 5796-5798) 

Zgodnie z art. 252 ust. 5 ustawy  Prawo wodne, w rocznym planie 
finansowym Wód Polskich mogą być dokonywane zmiany przychodów 
i kosztów po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki 
wodnej, wydanej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu. 

Dyrektor Departamentu Ekonomicznego PGW WP odnośnie do przyczyn 
wykonania środków obrotowych według stanu na początek roku w 77,4% planu 
i planu należności długoterminowych w 23,3% planu wyjaśnił, że: Nie wiem 
dlaczego nie zostały dokonane zmiany planu w tym zakresie. Ja jestem 
zatrudniony w PGW WP od 1 września 2018 r. Po 1 września 2018 r. były 
robione liczne zmiany, ale nie były jeszcze zamykane księgi co miesiąc, więc 
saldo było trudne do uchwycenia, o czym informował Państwa, o tym co wiem, 
Główny Księgowy. Dane zostały przyjęte na podstawie Oceny skutków 
regulacji, gdzie nie były brane pod uwagę wartości po przejętych wojewódzkich 
zarządach melioracji i urządzeń wodnych (dalej: „zmiuw”), a te zmiany, które 
były przeprowadzane przed moim przyjściem do pracy w PGW WP, były 
przeprowadzane tylko w oparciu o dane z rzgw na początku 2018 r. Ponadto 
system księgowy EDEN nie posiada do chwili obecnej funkcjonalności 
umożliwiającej odniesienie kont analitycznych i syntetycznych do 
poszczególnych pozycji planu finansowego. Stąd też trudne jest, przy 
niewystarczającej liczbie pracowników, co miesiąc ustalać poziom wykonania 
planu finansowego i dokonywać analizy jego wykonania w systemie ręcznym 
pod kątem ewentualnej zmiany planu.  

Z kolei odnośnie do planu zobowiązań wykonanego w 514,9% planu, wyjaśnił: 
Nie znam konkretnych przyczyn wykonania planu zobowiązań na tym poziomie. 
Dysponuję wiedzą, że nie ma zobowiązań przeterminowanych czy 
wymagalnych. 

W tej samej sprawie Główny Księgowy PGW WP wyjaśnił, że Stan tych 
zobowiązań wynikał z przejętych zobowiązań z jednostek tworzących PGW WP 
z dniem 1 stycznia 2018 r., których sprawozdania zostały zatwierdzone przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, z tego co pamiętam, 
w połowie 2018 r. Na etapie sporządzania planu finansowego nie była znana 
wielkość zobowiązań na dzień 1 stycznia 2018 r. Priorytetem działań służb 
księgowo-finansowych było jak najwłaściwsze i najsprawniejsze 
zorganizowanie pracy tego pionu. W kontekście bieżącej pracy związanej 
z organizacją systemu finansowo-księgowego PGW WP nie była priorytetem 
konieczności analizowania planu w części na początek roku, lecz skupiliśmy się 
na korygowaniu i kontrolowaniu części bieżącej planu. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3419-3421, 5796-5798, 11630-11634, 11640-11642) 

W ocenie NIK powyższe postępowanie było nierzetelne. 

 

 
 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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1.1  Wykonanie planu przychodów 

W 2018 r. uzyskano przychody w wysokości 1 206 309,3 tys. zł, co stanowiło 82,8% 
planu po zmianach.  

Przychody uzyskano z następujących tytułów: 

– prowadzonej działalności, tj. z przychodów za usługi wodne wymienione w art. 
255 Prawa wodnego wg stawek ujętych w art. 2749, w kwocie 416 657,2 tys. zł, 
co stanowiło 79,0% planu; 

– dotacji z budżetu państwa w kwocie 661 461,0 tys. zł, co stanowiło 97,8% 
planu po zmianach; 

– środków otrzymanych z Unii Europejskiej w kwocie 211,8 tys. zł, co stanowiło 
99,2% planu po zmianach; 

– środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych: 
w kwocie 101 088,9 tys. zł, co stanowiło 123,4% planu po zmianach; 

– pozostałych przychodów w kwocie 2 349,1 tys. zł, co stanowiło 1,4% planu 
i w całości były to odsetki, w tym odsetki od depozytów u Ministra Finansów 
w kwocie 362,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 3419-3421, 5796-5798) 

Dyrektor Departamentu Ekonomicznego wyjaśnił, że podstawową przyczyną 
niewykonania planu przychodów za usługi wodne, wymienione w art. 255 Prawa 
Wodnego wg stawek ujętych w art. 274 jest to, że z kwartalnym opóźnieniem były 
wysyłane informacje do korzystających z usług wodnych, co jest wynikiem 
obowiązujących przepisów w tym zakresie. Nie zostało to uwzględnione w OSR. 
W przypadku pozostałych przychodów wskazał, że zostały one przyjęte na 
podstawie Oceny skutków regulacji, gdzie nie były brane pod uwagę wartości po 
przejętych wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych (…). Taką samą 
przyczynę wskazał w przypadku niskiego wykonania równowartości odpisów 
amortyzacyjnych dodatkowo wskazując, że od marszałków województw był 
przejmowany majątek na przestrzeni całego roku 2018 i nie były zamykane księgi co 
miesiąc. 

Dyrektor Departamentu Ekonomicznego wyjaśniając nadwykonanie planu środków 
otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych podał, że: przyczyną 
wykazania przekroczenia planu było błędne księgowanie w RZGW Kraków. 

(dowód: akta kontroli, str. 11630-11639) 

Według sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego PGW WP na 
koniec 2018 r. należności ogółem wyniosły 1 140 076,1 tys. zł, należności 
długoterminowe 1 612,2 tys. zł, a należności krótkoterminowe 1 138 463,9 tys. zł.   

 (dowód: akta kontroli, str. 3419-3421, 5703-5706, 5796-5798) 

W 2018 r., w 18 przypadkach zastosowano w PGW WP ulgi w spłacie należności na 
łączną kwotę 72,2 tys. zł, z tego pięć odroczeń na kwotę 59,9 tys. zł, dziewięć 
rozłożeń na raty na kwotę 3,2 tys. zł, cztery umorzenia na kwotę 9,1 tys. zł. 

Szczegółowym badaniem objęto pięć spraw na łączną kwotę 20,2 tys. zł, z tego 
jedno rozłożenie na raty oraz po dwa umorzenia i odroczenia. Badanie nie wykazało 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli, str. 4853-4952)  

                                                      
9  Według brzmienia pozycji II.1.3. części A planu finansowego PGW WP. 

Opis stanu 

faktycznego  
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Według stanu na 31 grudnia 2018 r., w PGW WP zaewidencjonowano 6 872 
należności przeterminowane na łączną kwotę 82 927,1 tys. zł, w tym m.in.: 

 konto 201 (rozrachunki z odbiorcami krajowymi) – 2 038 zaległości na kwotę 
54 402,5 tys. zł i zwłoce od trzech do 6 926 dni, 

 konto 206 (rozrachunki z tytułu naliczonych odsetek) – 1 952 zaległości na 
kwotę 3 119,7 tys. zł i zwłoce od czterech do 6 362 dni, 

 konto 212 (należności z tytułu opłaty melioracyjnej i inwestycyjnej) – 1 640 
zaległości na kwotę 732,7 tys. zł i zwłoce od jednego do 6 270 dni, 

 konto 245 (inne roszczenia sporne (ewidencja stanu spornych należności 
wobec kontrahentów, dochodzonych w drodze sądowej)) – 715 zaległości 
na kwotę 23 713,6 tys. zł i zwłoce od 95 do 6 269 dni. 

Zbadano 20 spraw na łączną kwotę zaległości 63 633,7 tys. zł – kwoty od  2,5 tys. zł 
do 38 902,9 tys. zł, liczba dni zwłoki od 20 do 6 926. Z 20 zbadanych zaległości 
termin płatności przypadał: dla czterech w II połowie 2018 r., dla pięciu w 2017 r., 

dla siedmiu w okresie 20132016 oraz dla czterech w okresie 20002009. 

Dla czterech zaległości powstałych w 2018 r. (w RZGW w Białymstoku oraz RZGW 
w Bydgoszczy) podejmowano działania informacyjne określne w Zarządzeniu 
nr 24/2018 Prezesa PGW WP10, a następnie, z wyjątkiem jednego przypadku, 
realizowano tzw. monitoring korespondencyjny, polegający na wystawieniu 
upomnienia lub wezwania do zapłaty.  

W jednej z dwóch należności, których termin upłynął w 2017 r. (RZGW w Poznaniu) 
– (konto 245P0084101), po stwierdzonej w postanowieniu Komornika Sądowego 
z lipca 2018 r. bezskuteczności egzekucji, postępowanie o zapłatę prowadzono 
w RZGW w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Windykacji w KZGW, w drugiej 
(konto 201P00804) skierowano do dłużnika wniosek o dokonanie wpłaty pod 
rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. 

W jednej z dwóch należności badanych w RZGW w Warszawie, (konto 201W00496) 
stwierdzono, w wyniku analizy dokumentacji przez Wydział Windykacji w KZGW 
i RZGW w Białymstoku przeprowadzonej na przełomie 2018 i 2019 r., ryzyko 
przegrania sporu sądowego, wobec braku podstaw faktycznych i prawnych. 

Z kolei w przypadku drugiej badanej należności, zaewidencjonowanej przez RZGW 
w Warszawie w 2009 r. (konto 201W00769) na podstawie faktury11 wystawionej bez 
podstawy prawnej, nie dokonano jej wyksięgowania w 2018 r. 

W pozostałych badanych sprawach wystawiano odpowiednie dokumenty finansowe 
– faktury, noty księgowe oraz wezwania do zapłaty, a następnie kierowano do 
egzekucji w postępowaniu sądowym, w tym poprzez udział Prokuratorii Generalnej 
Rzeczpospolitej Polskiej lub zgłaszano wierzytelności do sądów upadłościowych. 

W przypadku jednej należności, zaewidencjonowanej w RZGW w Gliwicach 
(201C01546), postępowanie sądowe uzależnione jest od rozstrzygnięcia 
postępowania administracyjnego, które prowadzone jest od 2000 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 4953-5700) 

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

                                                      
10  W dniu 24 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Nr 24/2018 Prezes wprowadził w PGW WP „Instrukcję w sprawie 

windykacji wierzytelności” (dalej: „Instrukcja w sprawie windykacji”), w której określone zostały zasady 
i podstawy dokonywania windykacji należności oraz udzielania ulg przez PGW WP. 

11  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Północ z dnia 9 stycznia 2009 r. sygn. akt I C 706/08. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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1. W przygotowanym, w byłym KZGW, projekcie planu finansowego Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na 2018 r. ujęto w części II Przychody 
ogółem – w pozycji 1.3 Przychody za usługi wodne wymienione w art. 255 Prawa 
wodnego wg stawek ujętych w art. 274, m.in.: 

a) należności za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, umowy dotyczące 
rybactwa, korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń 
wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości 
12 090 tys. zł, 

b) opłaty, o których mowa w art. 190 ust. 2 ustawy – Prawo wodne (opłaty za 
decyzje legalizujące) w wysokości 650 tys. zł, 

c) wpływy z tytułu rozporządzania nieruchomościami, sprzedaży towarów – 
dochodów własnych (np. elektrownie wodne) w wysokości 42 040 tys. zł, 

d) opłaty za zgody wodnoprawne, o których mowa w art. 398 ustawy – Prawo 
wodne w wysokości 7 800 tys. zł, 

pomimo że zawarty w art. 268 i 269 ustawy – Prawo wodne katalog opłat za 
usługi wodne nie obejmował wpływów z tytułów wymienionych w pkt a-d. 
W kwocie 527 540 tys. zł, ujętej w pozycji 1.3, planowane przychody za usługi 
wodne, rzeczywista kwota przychodów za usługi wodne wyniosła 464 960 tys. zł, 
tj. 88,1% kwoty wykazanej w powyższej pozycji. 

Plan finansowy w opisanym zakresie nie został urealniony w trybie art. 252 ust. 5 
ustawy – Prawo wodne w zakresie prawidłowo oszacowanej wielkości tych 
przychodów, pomimo że już w kwietniu 2018 r. w PGW WP dysponowano 
wiedzą, iż został on opracowany na podstawie oceny skutków regulacji 
sporządzonej do projektu ustawy – Prawo wodne, która nie przewidywała m.in. 
terminu wpłaty ostatniej raty opłat, przypadającego w 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 378-393, 3252-3261) 

P.o. Prezesa w byłym Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej wyjaśniła, 
że w trakcie tworzenia projektów dokumentów dotyczących gospodarki 
finansowej przyszłych Wód Polskich analizowane były potencjalne źródła 
i wysokość przychodów stosownie do treści OSR do projektu ustawy, objęte 
później zweryfikowanym OSR. Przychody te zostały następnie skomasowane do 
jednej pozycji projektu Planu finansowego. Jednocześnie wyjaśniam, 
że z tematyką szeroko pojmowanego funkcjonowania PGW WP oraz 
dotyczącymi instytucji dokumentami nie mam kontaktu od ponad roku i dlatego 
nie potrafię odtworzyć w pamięci ani okoliczności ani przyczyn, które 
spowodowały określenie przychodów jako „Przychodów za usługi wodne”. 

(dowód: akta kontroli, str. 3003) 

Prezes PGW WP wyjaśnił, że (…) pomimo przekazania (...) informacji o możliwie 
niższej kwocie uzyskania przychodów w 2018 r. niż wynikającej z OSR do Prawa 
Wodnego, który nie przewidywał m.in. precyzyjnego terminu wpłaty ostatniej raty 
opłat w kolejnym roku kalendarzowym, Wody Polskie nadal nie były w stanie 
oszacować wysokości wpływów. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3293-3302) 

Wskazane wyżej niewłaściwe ujęcie w projekcie planu finansowego przychodów 
za usługi wodne, a następnie brak działań w celu urealnienia tego planu w tym 
zakresie było postępowaniem niezgodnym z prawem. 
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2. W przygotowanym, w byłym KZGW, projekcie planu finansowego państwowej 
osoby prawnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na 2018 r.: 

 nie wyodrębniono przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, 
pomimo że obowiązek wyodrębnienia takich przychodów wynikał z art. 252 

ust. 3 pkt 3 ustawy  Prawo wodne; 

 nie uwzględniono przychodów z tytułu:  

 opłat podwyższonych, o których mowa w art. 255 pkt 1 ustawy – Prawo 
wodne;  

 wpływów z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń 
wodnych, o których mowa w art. 255 pkt 6 ustawy – Prawo wodne,  

pomimo że zgodnie z art. 252 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo wodne, w rocznym 
planie finansowym wyodrębnia się w szczególności przychody, o których mowa 

w art. 255 pkt 19 ww. ustawy.   

Plan finansowy nie został urealniony w trybie określonym w art. 252 ust. 5 
ustawy – Prawo wodne w zakresie prawidłowo oszacowanej wielkości tych 
przychodów. 

 (dowód: akta kontroli, str. 378-393, 3419-3421, 5796-5798) 

P.o. Prezesa w byłym KZGW wyjaśniła, że projekt planu finansowego PGW WP 
na rok 2018 tworzony był w warunkach ograniczonego dostępu do danych 
dotyczących całego sektora gospodarki wodnej. Podstawą prac w KZGW były 
dane zgromadzone dla potrzeb opracowania OSR projektu nowej ustawy Prawo 
wodne oraz OSR zweryfikowanego. Dochody przyszłej instytucji prognozowane 
były przede wszystkim na podstawie danych dotyczących gospodarki finansowej 
rzgw i KZGW oraz funduszy celowych (NFOŚiGW). Dane te mogły być zatem 
nieadekwatne dla wiarygodnego ustalenia sytuacji finansowej nowej instytucji 
(PGW WP) przejmującej zadania i zobowiązania zarówno jednostek działu 
gospodarka wodna jaki i samorządowych jednostek organizacyjnych działających 
na majątku Skarbu Państwa w sektorze wodnym. Właściwszym wydawało się 
zagregowanie prognozowanych dochodów, gdyż przypisanie konkretnych kwot 
do ściśle wskazanych źródeł dochodów obarczone było zbyt dużą niepewnością. 
W trakcie przygotowywania w KZGW kolejnych materiałów na potrzeby 
sporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej planów 
finansowych Wód Polskich (art. 554 ustawy) takie podejście zostało 
zastosowane. Wyjaśniła także, iż przychody z tytułu: 

 opłat podwyższonych, o których mowa w art. 255 pkt 1 Prawa wodnego – są 
skutkiem stwierdzenia niezgodnego z prawem korzystania z usług wodnych 
(bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia 
zintegrowanego lub z naruszeniem ich warunków); brak jest możliwości 
wskazania czy w ogóle i jakie będą te skutki, zwłaszcza w pierwszym roku 
obowiązywania nowego systemu, dla którego ewentualne dane statystyczne 
lat poprzednich są całkowicie nieprzydatne;(…); 

 wpływów z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń 
wodnych, o których mowa w art. 255 pkt 6 ustawy – są skutkiem zarówno 
decyzji administracyjnych jaki i umów i porozumień wydawanych lub 
zawieranych stosownie do faktycznych okoliczności i potrzeb w zakresie 
utrzymywania wód lub urządzeń wodnych, a ustalone w nich zasady 
rozliczeń były bardzo zróżnicowane – może to być wykaz konkretnych robót 
do wykonania w danym roku lub procentowy udział w wydatkach 
właściciela. Dopiero konsolidacja majątku Skarbu Państwa oraz przejętych 
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decyzji i umów dot. tego majątku może pozwolić w przyszłości na 
szacowanie potencjalnych przychodów, choć zawsze będą to tylko mocno 
przybliżone szacunki. (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 3001-3006) 

Prezes PGW WP wyjaśnił, że Plan finansowy Wód Polskich nie został urealniony 
z uwagi na:  

 brak danych historycznych dotyczących możliwości do uzyskania 
wpływów z poszczególnych tytułów przychodów wyszczególnionych 
w art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (…), 

 brak możliwości oszacowania kwartalnych wpływów z poszczególnych 
tytułów (…). 

 (dowód: akta kontroli, str. 3293-3302) 

Zdaniem NIK, brak możliwości dokładnego oszacowania poszczególnych źródeł 
przychodów nie stanowi usprawiedliwienia dla całkowitego pominięcia ich na 
etapie planowania. Brak uwzględnienia wymienionych wyżej źródeł przychodów 
w projekcie planu finansowego, a następnie brak działań w celu urealnienia 
planu finansowego w przedmiotowym zakresie na etapie jego realizacji było 
postępowaniem niezgodnym z prawem. 

3. Plan finansowy PGW WP nie został urealniony w 2018 r. w przypadku 
pozostałych przychodów, w tym odsetek i równowartości odpisów 
amortyzacyjnych, które planowano na poziomie 170 996,0 tys. zł, a wykonano 
w kwocie 2 349,1 tys. zł, tj. 1,4% planu. 

(dowód: akta kontroli, str. 3419-3421, 5796-5798) 

Dyrektor Departamentu Ekonomicznego wyjaśnił: Nie wiem dlaczego nie zostały 
dokonane zmiany planu w tym zakresie. Ja jestem zatrudniony w PGW WP od 
1 września 2018 r. Po 1 września 2018 r. były robione liczne zmiany, ale nie były 
jeszcze zamykane księgi co miesiąc, więc saldo było trudne do uchwycenia, 
o czym informował Państwa, o tym co wiem, Główny Księgowy. Dane zostały 
przyjęte na podstawie Oceny skutków regulacji, gdzie nie były brane pod uwagę 
wartości po przejętych wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych 
(dalej: „zmiuw”), a te zmiany, które były przeprowadzane przed moim przyjściem 
do pracy w PGW WP, były przeprowadzane tylko w oparciu o dane z rzgw na 
początku 2018 r. Ponadto system księgowy EDEN nie posiada do chwili obecnej 
funkcjonalności umożliwiającej odniesienie kont analitycznych i syntetycznych do 
poszczególnych pozycji planu finansowego. Stąd też trudne jest, przy 
niewystarczającej liczbie pracowników, co miesiąc ustalać poziom wykonania 
planu finansowego i dokonywać analizy jego wykonania w systemie ręcznym pod 
kątem ewentualnej zmiany planu. 

(dowód: akta kontroli, str. 11630-11639) 

Niepodjęcie działań w celu urealnienie planu finansowego w trakcie jego 
realizacji było postępowaniem niezgodnym z prawem. 

4. W PGW WP nie zapewniono bieżącego nadzoru nad realizacją planu 
finansowego, pomimo iż roczny plan finansowy, zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy 
– Prawo wodne, stanowi podstawę gospodarki finansowej Wód Polskich. 
Użytkowany w PGW WP system finansowo-księgowego EDEN nie posiadał 
funkcjonalności umożliwiającej automatyczne wygenerowanie wykonania planu 
finansowego w układzie informacji określonych w rocznym planie finansowym. 
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego PGW WP, osiem dni roboczych przed 
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upływem terminu realizacji obowiązku sporządzenia sprawozdania z wykonania 
rocznego planu finansowego, o którym mowa w § 8 pkt 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie12 wyjaśnił, że: Departament Ekonomiczny na podstawie 
zestawienia obrotów i sald księgi głównej za rok obrotowy musi wyodrębnić 
odpowiednie konta analityczne które umożliwią pozyskanie danych do wykonania 
sprawozdania. Wskazał również, iż wyodrębnienie kont analitycznych polega na 
ich przypisaniu do poszczególnych pozycji planu finansowego PGW WP. 

 (dowód: akta kontroli, str. 1898-1899, 3240-3245) 

Prezes PGW WP pomimo prośby kontrolerów nie przedstawił wyjaśnień 
w przedmiotowej sprawie. 

(dowód: akta kontroli, str. 2000, 4700) 

Niezapewnienie w 2018 r. funkcjonalności systemu EDEN umożliwiającej 
odniesienie właściwych kont stosowanych w PGW WP do poszczególnych 
pozycji planu finansowego i związany z tym brak nadzoru nad realizacją planu 
finansowego było postępowaniem nierzetelnym. 

5. W PGW WP, dopiero 52 dni po terminie określonym w art. 273 ust. 7 ustawy  
Prawo wodne, zwrócono podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za 
usługi wodne różnicę, w kwocie 936,5 tys. zł, między wysokością wniesionej 
opłaty za usługi wodne, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającej 

z nowej informacji, o której mowa w art. 273 ust. 5 ustawy  Prawo wodne. 
W myśl regulacji zawartej w art. 273 ust. 7 tej ustawy, w razie uznania reklamacji 
i przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne 
nowej informacji, to w terminie 14 dni od dnia przekazania nowej informacji, temu 
podmiotowi zwraca się różnicę między wysokością opłaty za usługi wodne, 
wniesionej na podstawie art. 271 ust. 6 lub art. 272 ust. 18 albo ust. 23 ww. 
ustawy, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej informacji. 
Powstała nadpłata za I kwartał w kwocie 936,5 tys. zł została zwrócona temu 
podmiotowi w dniu 27 lipca 2018 r. W konsekwencji podmiot wystawił notę 
księgową obciążającą Wody Polskie kwotą 6,7 tys. zł odsetek ustawowych 
z tytułu nieterminowego zwrotu nadpłaconej opłaty za usługi wodne. Odsetki 
zostały zapłacone przez Wody Polskie w dniu 19 września 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 4054-4074) 

Dyrektor RZGW w Gliwicach wyjaśnił: (…) nadpłata nie została zwrócona 
w ustawowym terminie. Celem analizy przedmiotowej sytuacji Dyrektor 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach wniósł o przedłożenie przez pracowników 
stosownych wyjaśnień, w których to pracownicy stwierdzili, iż zwrot określonych 
środków nie następował, ze względu na dalsze toczące się rozmowy z (…). 
Pomimo powyższego podjęto niezwłoczne działania celem ustalenia 
odpowiedzialności poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za 
prowadzenie sprawy, którzy nie załatwili sprawy w ustawowym terminie, 
w następstwie czego rozważane są czynności wyciągające konsekwencje 
służbowe. Po wykryciu nieprawidłowości, podjęto niezwłoczną decyzję 
o uruchomieniu środków finansowych dla (…). W dniu 27 lipca 2018 r. dokonano 
zwrotu kwoty 939 509,50 zł tytułem nadpłaty. 

(dowód: akta kontroli, str. 4313-4329) 

                                                      
12  Dz. U. z 2017 r. poz. 2492. 
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Powyższe postępowanie było niezgodne z prawem oraz niegospodarne. 

6. Do końca marca 2019 r. w PGW WP nie wyksięgowano należności 
przeterminowanej z konta nr 201W00769 w kwocie 136,2 tys. zł, która 
bezpodstawnie figurowała w księgach rachunkowych RZGW w Warszawie od 
2009 r., jako należność za bezumowne korzystanie z gruntu.  

W wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 16 marca 2018 r., skierowanym do 
Prezesa PGW WP po kontroli wykonania, przez byłego Dyrektora RZGW 
w Warszawie, budżetu państwa w 2017 r. wskazano, iż należność od 
kontrahenta, którego obciążono z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 
została wprowadzona do ksiąg rachunkowych, pomimo że nie było podstaw do 
jej ustalenia i przypisania. W 2018 r. członkowie kierownictwa RZGW 
w Warszawie kilkukrotnie zwracali się do radcy prawnego o opinię w sprawie 
i dostarczenie brakujących dokumentów. W dniu 22 listopada 2018 r. z-ca 
dyrektora RZGW w Warszawie wystąpił do Głównego Księgowego PGW WP 
o rozważenie zasadności wyksięgowania ww. należności. Do końca marca 
2019 r. powyższa należność nie została wyksięgowana.  

Główny Księgowy PGW WP wyjaśnił, że Pomimo wskazania w wystąpieniu 
pokontrolnym NIK z marca 2018 r. wspomnianej w pytaniu kwoty jako niebędącej 
faktycznie należnością, wystąpienie w listopadzie 2018 roku do Głównego 
Księgowego PGW WP o rozważenie zasadności wyksięgowania ww. należności 
spowodowane było koniecznością ponownej analizy stanu prawnego sytuacji 
związanej z problemem objętym wystąpieniem, m.in. w zakresie trybu likwidacji 
zapisu w ewidencji rachunkowej, weryfikacji należności w kontekście 
bezumownego korzystania z gruntów pokrytych wodami w świetle dokumentów 
będących w dyspozycji PGW WP, odpowiedzialności poszczególnych osób za 
zaistnienie powyższego stanu oraz systemowego rozwiązania podobnych 
sytuacji w przyszłości. W związku z nawałem prac związanych z zakończeniem 
roku powyżej wspomniane procedury przeciągnęły się. Zakończenie powyższej 
sprawy powinno nastąpić do końca miesiąca kwietnia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 4991, 5650-5669, 5678-5679, 5699-5700) 

Brak skutecznych działań w celu wyksięgowania przedmiotowej należności było 
postępowaniem nierzetelnym, które skutkowało zawyżeniem stanu należności 
PGW WP. 

7. Do 28 marca 2019 r. nie rozpoczęto „monitoringu korespondencyjnego” dla 
powstałej w połowie 2018 r. zaległości od podmiotu (konto 201Y00974) w kwocie 
2,5 tys. zł., wbrew regulacjom zawartym we wprowadzonej przez Prezesa PGW 
WP Instrukcji w sprawie windykacji. W punkcie I.9. tej Instrukcji wskazano, 
iż monitoring korespondencyjny powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu 
30 dni od upływu terminu płatności i obejmuje, zgodnie z punktem III.5., 
wystawienie i przekazanie zobowiązanemu wezwań do zapłaty. 

W dniu 21 września 2017 r. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy zawarł z podmiotem 
umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami. Wynikająca z umowy opłata 
roczna w kwocie 2,5 tys. zł nie została uregulowana, pomimo że termin jej 
płatności upłynął w dniu 12 lipca 2018 r. Działania RZGW w Bydgoszczy w tej 
sprawie ograniczono jedynie do korespondencji dotyczącej potwierdzenia salda 
oraz do kontaktów telefonicznych z dłużnikiem13. Do dnia 28 marca 2019 r. nie 
wystawiono i nie przekazano zobowiązanemu wezwania do zapłaty .  

                                                      
13  Zgodnie z notatką służbową z dnia 20.09.2018 r. pracownik RZGW kontaktował się z podmiotem 

telefonicznie i poinformował o zaległości. W dniu 15 stycznia 2019 r. w RZGW w Bydgoszczy zwrócono się 
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Dyrektor RZGW w Bydgoszczy wyjaśnił m.in.: Na mocy powyższej umowy (…) 
zamierzała użytkować grunt na cele rekreacyjne, to jest pod budowę 
i eksploatację pomostu na jeziorze Pile. Przedmiotowa sprawa jest znana 
Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przynajmniej od 
połowy 2018 roku. Podejmowane były działania w zakresie tzw. „miękkiej 
egzekucji”, celem wyegzekwowania należności. Faktem jest, co ustalono, że (…) 
nie posiada wartościowego mienia lub majątku, który mógłby podlegać egzekucji. 
Nadto podkreślić należy, że (…) nie uzyskała finansowania, ani nie zebrała 
środków w celu budowy pomostu. Tym samym nie zrealizowano samego celu 
umowy. (…) zobowiązała się złożyć wyjaśnienia lub też złożyć pismo, w celu 
wyjaśnienia sprawy, czego bezspornie nie uczyniła. Dlatego też na początku 
bieżącego roku wysłano do Jednostki potwierdzenie salda, które zostało 
odebrane 22 stycznia 2019 roku. W każdej chwili względem dłużnika może 
zostać wystawione wezwanie do zapłaty lub też złożony pozew o zapłatę 
w postępowaniu upominawczym, lecz istnieje duże prawdopodobieństwo 
społecznego sprzeciwu wobec takich działań. Po rozpoznaniu tego kontekstu 
podjęte zostaną stosowne działania tak, aby nie wywołały negatywnych emocji. 

 (dowód: akta kontroli, str. 4980,5272-5278, 5688-5693, 5697-5698) 

Nierozpoczęcie „monitoringu korespondencyjnego” dla zaległości powstałej 
w połowie 2018 r. było postępowaniem niezgodnym z wprowadzonymi w PGW 
WP uregulowaniami. 

8. W przypadku należności przeterminowanej14 z konta nr 212B0235302 w postaci 
opłaty inwestycyjnej/melioracyjnej w wysokość 4,0 tys. nie wystawiono w PGW 
WP tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 26 i 27 ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji15, wbrew 
regulacjom zawartym w punkcie II.10. Instrukcji w sprawie windykacji. 

W RZGW w Białymstoku, w związku z ww. należnością przeterminowaną 
wystawiono upomnienie z dnia 16 listopada 2018 r., a następnie w dniu 
22 stycznia 2019 r. przekazano dokumentację do Wydziału Windykacji PGW WP 
KZGW. Wydział Windykacji 4 lutego 2019 r. wystosował do zobowiązanego do 
zapłaty ponowne upomnienie w dniu 31 stycznia 2019 r. 

Główny Księgowy PGW WP wyjaśnił, że Ponowne wezwanie do zapłaty miało na 
celu zwiększenie skuteczności windykacji miękkiej, generującej zdecydowanie 
niższe koszty, ale przede wszystkim wynikało z faktu prac nad projektem zmian 
regulacji egzekucyjnej w PGW WP wprowadzającą ponowienie wezwania do 
zapłaty przez Wydział Windykacji w KZGW w procesie dochodzenia należności 
publicznoprawnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 4979, 5670-5679, 5697-5698) 

Wystosowanie ponownego upomnienia zamiast wystawienia tytułu 
wykonawczego do ww. zaległości, było działaniem niezgodnym z art. 15 § 1 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz obowiązującymi 
w PGW WP wewnętrznymi regulacjami. 

9. W PGW WP w RZGW w Gliwicach nie podejmowano w 2018 r. przewidzianych 
prawem działań ponaglających w sprawie dochodzenia wierzytelności w kwocie 
50,1 tys. zł (konto 201C01546), dotyczącej roszczenia ze stosunku dzierżawy 
nieruchomości.  

                                                                                                                                       
do podmiotu o potwierdzenie sald na dzień 30.11.2018 r., a następnie w marcu 2019 r. skontaktowano się 
telefonicznie w sprawie zaległości z podmiotem. 

14  Na dzień 31 grudnia 2018 r. zwłoka w zapłacie należności wynosiła 62 dni. 
15  Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm. 
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W sprawie dochodzenia tej wierzytelności Sąd Okręgowy w Gliwicach 
postanowieniem z dnia 20 marca 2001 r. zawiesił postępowanie do czasu 
rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego toczącego się od 2000 r. 
W ramach postępowania administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie wyrokiem z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylił decyzję Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. i zalecił ponowne rozpatrzenie 
sprawy.  W odpowiedzi na pismo RZGW w Gliwicach z dnia 1 sierpnia 2016 r., 
Minister Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) wskazał, na podstawie art. 36 § 2 
Kpa, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy, dotyczącej odwołania 
od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 marca 2010 r. nr NW/II/7773/28/02 
umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 
Kierownika Urzędu Rejonowego w Gliwicach z dnia 10 lipca 1996 r., 
przewidywany był termin załatwienia sprawy do 31 października 2016 r. 
Do 8 kwietnia 2019 r. sprawa nie została załatwiona. W PGW WP w 2018 r. 
nie podejmowano innych poza monitami telefonicznymi działań ponaglających 
w celu zakończenia przez MIiB ww. postępowania administracyjnego. 

Dyrektor RZGW w Gliwicach wyjaśnił, że Sprawa od 2002 r. jest rozpatrywana 
przed Sądem Okręgowym w Gliwicach pod sygnaturą: X GC 156/02. W wyniku 
przekształceń podmiotowych powodem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie a pozwanym obecnie (…). Sprawa jest zawieszona z mocy prawa 
od samego początku ze względu na toczące się postępowanie administracyjne. 
Obecnie w wyniku uwzględnionej skargi kasacyjnej pozwanego, NSA nakazał 
Ministrowi Infrastruktury ponowne rozpatrzenie sprawy. Postępowanie 
administracyjne się toczy. Postępowanie było monitowane telefonicznie przez r. 
pr. (...), który przejął sprawę po r. pr. (...). Brak informacji ze strony Ministerstwa, 
kiedy zostanie zakończone postępowanie administracyjne. W trakcie 2019 r. 
zawiadomiono strony o zmianach podmiotowych. Powód, na wniosek Sądu, 
wyraził chęć zawarcia ewentualnej ugody z pozwanym. Pozwany nie wyraził 
zgody na jakąkolwiek ugodę. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia 
postepowania administracyjnego nie ma podstaw formalno-prawnych, aby 
kontynuować postępowanie sądowe, jak i podejmować decyzji w zakresie 
dalszych działań względem wskazanej wierzytelności. PGW WP ponowi 
wezwanie do Ministerstwa Infrastruktury, w zakresie terminu zakończenia 
postępowania administracyjnego. Wyjaśnił także m.in., że (...) iż nie były 
podejmowane dalsze czynności w sprawie, ani składane skargi na bezczynność 
organu. Sprawa ma wielowątkowy i skomplikowany charakter, o czym świadczy 
uchylenie przez NSA obu decyzji oraz wyroku WSA. Były monity telefoniczne raz 
na kwartał do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ostatni na początku 
kwietnia 2019 r. Nastąpiła zmiana referenta. Sprawa nadal się toczy i to pod 
nową sygnaturą w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Departament 
Orzecznictwa: DO.2-6612-309/2016.AK. Monit w sprawie wskazania terminu 
zakończenia postępowania pójdzie do Ministerstwa. Taka informacja pójdzie 
również do Sądu. 

 (dowód: akta kontroli, str. 4983, 5279-5314, 5406-5410, 5467, 5645, 5694, 5697-
5698) 

W ocenie NIK niepodejmowanie przez RZGW w Gliwicach w 2018 r. – 
przewidzianych w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego16 – działań ponaglających w stosunku do 
organu prowadzącego postępowanie administracyjne, w celu uzyskania 
rozstrzygnięcia w tej sprawie było postępowaniem nierzetelnym. 

                                                      
16  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. 
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1.2. Wykonanie planu kosztów 

W 2018 r. poniesiono koszty ogółem w kwocie 1 110 955,9 tys. zł, 
tj. o 266 173,1 tys. zł niższej (o 19,3%) od planowanej w ustawie budżetowej oraz 
niższej o 402 326,9 tys. zł (o 26,6%) od planu po zmianach.  

 (dowód: akta kontroli, str. 3419-3421, 5796-5798) 

Największe odchylenia od planowanych kosztów dotyczyły: 

– materiałów i energii wykonanych w 75,0% planu po zmianach; 

– usług obcych wykonanych w 69,9% planu po zmianach; 

– wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wykonanych na poziomie 
odpowiednio 78,9% i 64,5% planu po zmianach; 

– świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonanych w 39,3% planu po zmianach; 

– pozostałych kosztów funkcjonowania wykonanych w 37,1% planu po zmianach; 

– dotacji celowej na finansowanie projektów z udziałem środków UE – bieżące 
wykonanych na poziomie 28,9%, w tym na współfinansowanie wykonanych na 
poziomie 37,3% planu po zmianach; 

– dotacji celowej na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowe 
wykonanych na poziomie 52,9%, w tym na współfinansowanie na poziomie 
57,6% planu po zmianach; 

– środków z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW) wykonanych 
na poziomie 54,9% planu po zmianach; 

– podatków i opłat wykonanych na poziomie 38,6% planu po zmianach, w tym 
nadwykonania podatku akcyzowego (255,8%), podatków stanowiących źródło 
dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (229,9%), podatku od 
nieruchomości (117,7%) i niewykonania na założonym poziomie podatku od 
towarów i usług (poziom zerowy), opłat na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego (24,9%), opłat na rzecz budżetu państwa (47,8%); 

– środków własnych na wydatki majątkowe wykonanych na poziomie 64,0% 
planu po zmianach; 

– amortyzacji wykonanej w 135,1% planu po zmianach; 

Ponadto poniesiono nieplanowane koszty w kwocie 563,0 tys. zł z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 3419-3421, 5796-5798) 

W kwestii niskiego wykonania poszczególnych rodzajów kosztów Dyrektor 
Departamentu Ekonomicznego wyjaśnił: 

–  w przypadku materiałów i energii oraz usług obcych  Z wiedzy, którą 
posiadam, większość przetargów i robót została wszczęta po moim przyjściu, 
czyli po 1 września 2018 r. Część robót nie została zrealizowana, 
co spowodowało oszczędności w kosztach. Informacje z poszczególnych rzgw 
spływały z dużym opóźnieniem i nie zdążyliśmy zmienić planu. Zły sposób 
planowania polegający na przesuwaniu powstałych oszczędności 
w poszczególnych rzgw w danym miesiącu na okresy przyszłe oraz brak 
zamykanych ksiąg skutkowały brakiem realistycznej wiedzy na temat poziomu 
kosztów w całym PGW WP. Sposób ten został zmieniony od 1 stycznia 2019 r. 
Nie zmieniono go wcześniej, aby nie pogłębić skali dezinformacji w tym 
zakresie; 

Opis stanu 

faktycznego 
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– w przypadku wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz świadczeń na 
rzecz osób fizycznych – Zaraz po wejściu z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła 
fala odejść pracowników w nowoutworzonym PGW WP, co spowodowało 
zwolnienie etatów i brak możliwości wykorzystania środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia. Fakt powstania nowej firmy utworzonej z dniem 1 stycznia 
2018 r. utrudniał pozyskanie osób z rynku pracy. Wpływ na to miał również 
oferowany poziom wynagrodzeń. Zintensyfikowane działania po 1 sierpnia 
2018 r. powoli przynoszą efekty uzupełnienia etatów. Podwyżki w 2019 r. 
powodują, że zainteresowanie pracą jest większe. W przypadku wynagrodzeń 
bezosobowych przyczyną było mniejsze wykorzystanie umów cywilnoprawnych 
i mniejsze wykorzystanie umów sezonowych; 

– w przypadku podatków i opłat; pozostałych kosztów funkcjonowania  Dane 
zostały przyjęte na podstawie Oceny skutków regulacji, gdzie nie były brane 
pod uwagę wartości po przejętych wojewódzkich zarządach melioracji 
i urządzeń wodnych (dalej: „zmiuw”) (…); 

– w przypadku dotacji celowych – Nie wszystkie projekty dostały dofinansowanie, 
o które wnioskowano w 2017 r. Brak uruchomionych rezerw celowych budżetu 
państwa w związku z nieotrzymaniem dofinansowania m.in. z RPO oraz brak 
uruchomienia środków np. norweskich, z których planowano skorzystać 
w 2018 r.; 

– środków z funduszy ochrony środowiska – Tyle wykorzystaliśmy środków 
z NFOŚiGW, tj. tyle ile wynikało z realizacji umów zawartych m.in. w 2017 r. 
Jedną z przyczyn niższego wykonania planu były oszczędności wynikające 
przeprowadzonych postępowań przetargowych; 

– środków własnych na wydatki majątkowe – Przyczyną niewykonania planu 
środków własnych na wydatki majątkowe był poziom wykonania środków 
z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW). 

(dowód: akta kontroli, str. 11630-11639) 

Odnośnie do nadwykonania planu amortyzacji, Główny Księgowy w PGW WP podał, 
że: Nie było danych jakiej wartości mienie, o jakich stawkach amortyzacyjnych 
i kiedy nastąpi przejęcie przez PGW WP mienia od jednostek samorządu 
terytorialnego i likwidowanych jednostek organizacyjnych ww. jednostek samorządu 
terytorialnego. W związku, z tym nie było możliwości stworzenia planu amortyzacji 
stanowiącego podstawę zarówno do planowania jak i dokonywania korekty tego 
planu. W sprawie niezaplanowania podatku dochodowego od osób prawnych 
wyjaśnił, że: Państwowe jednostki budżetowe nie prowadziły działalności 
gospodarczej, a powstałe 1 stycznia 2018 r. PGW WP prowadziło taką działalność. 
W trakcie roku ustalano właściwą wysokość kosztów, co w sposób znaczący wpływa 
na ustalenie właściwej wielkości podatku od osób prawnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 11640-11642) 

Dominującą pozycję w Kosztach ogółem stanowiły Koszty funkcjonowania w kwocie 
1 031 412,5 tys. zł (92,8% kosztów ogółem), w tym wynagrodzenia wraz ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy w kwocie 340 658,8 tys. zł 
(33,0% kosztów funkcjonowania). W skład Kosztów ogółem wchodziły również 
Koszty realizacji zadań, tj. środki przekazane innym podmiotom – 79 543,4 tys. zł, 
stanowiące 7,2% Kosztów ogółem. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3419-3421, 5796-5798) 
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1.2.1. Koszty funkcjonowania 

Według  sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego PGW WP koszty 
funkcjonowania w 2018 r. w kwocie 1 031 412,5 tys. zł stanowiły 79,5% planu 
z ustawy budżetowej oraz 72,2% planu po zmianach. Dominującą pozycję w tej 

grupie kosztów stanowiły: wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)  28,0%, 

w wysokości 288 659,8 tys. zł (78,8% planu), usługi obce  26,3%, w wysokości 

270 799,2 tys. zł (69,9% planu po zmianach) oraz koszty amortyzacji  22,3%, 
w wysokości 230 435,1 tys. zł (135,1% planu). Jednocześnie analiza danych 
przekazanych w trakcie kontroli17 wykazała, że na wynagrodzenia (osobowe i bez 
osobowe) poniesiono koszty w kwocie 242 568 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli, str. 547, 3419-3421, 5796-5798) 

Zaplanowana w ustawie budżetowej kwota wynagrodzeń, osobowych 
i bezosobowych, zaplanowanych na 2018 r., wyniosła odpowiednio 364 102 tys. zł 
oraz 2 104 tys. zł. Natomiast kwota wykonanych wynagrodzeń osobowych w 2018 r. 
według danych przekazanych w dniu 25 stycznia 2019 r. była niższa o 33,8% % od 
kwoty wynagrodzeń zaplanowanych, a bezosobowych o 30,2%.  Z kolei według  
sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego PGW WP kwota 
wykonanych wynagrodzeń osobowych była niższa od planowanych o 21,1%, 
a bezosobowych o 35,5%. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wyniosło 3,6 tys. zł., przy czym 
przeciętne wynagrodzenie kierownika jednostki i jego zastępców wyniosło  
20,4 tys. zł, natomiast pracowników administracyjnych prawie 4,0 tys. zł. 

Przeciętne planowane zatrudnienie w PGW WP miało wynieść 5 743 osoby/etaty. 
W 2018 r. przeciętne zatrudnienie w PGW WP wyniosło 5 628 osób zatrudnionych 
na 5 495 etatach. Oznacza to, że nieobsadzonych było 4,3% liczby planowanych 
etatów.   

(dowód: akta kontroli, str. 546-547, 3419-3421) 

Do PGW WP z początkiem 2018 r. przejęto z jednostek samorządu terytorialnego 
2 576 pracowników (w tym 2 421 pracowników z wojewódzkich zarządów melioracji 
i urządzeń wodnych). 

(dowód: akta kontroli, str. 4625-4627) 

Wszyscy pracownicy PGW WP mieli pisemne umowy o pracę. Nie wszyscy 
pracownicy PGW WP otrzymali zaktualizowane zakresy obowiązków.  

Główny Księgowy PGW WP  wyjaśnił, że pracownicy co do zasady otrzymali 
zakresy obowiązków natomiast pracownicy, którzy nadal wykonywali zadania sprzed 
powstania PGW WP, nie mieli zmienionych zakresów czynności, a pracownicy 
których zakres czynności uległ zmianie, otrzymali nowe zakresy z datą 
obowiązywania od 01.01.2018 r. Zakresy czynności były uaktualniane zgodnie 
z nową strukturą i zadaniami (…) i na bieżąco aktualizowane. Nowych zakresów 
czynności (…) nie otrzymali pracownicy przebywający na długotrwałej 
usprawiedliwionej nieobecności (…).  

(dowód: akta kontroli, str. 3621-3630; 3997-4000; 4570-4572) 

Prezes PGW WP wyjaśnił, że wykorzystanie środków na wynagrodzenia na 
poziomie nizszym niż planowane spowodowane zostało tym, że nie wszystkie 
wakaty zostały obsadzone do końca 2018 r. Większość stanowisk PGW WP 

                                                      
17  W dniu 25 stycznia 2019 r. 

Opis stanu 

faktycznego 
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wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a także kierunkowego 
wykształcenia, co wydłuża proces rekrutacji i utrudnia znalezienie odpowiedniego 
pracownika. Oszczędności zostały wygenerowane także w związku z pracownikami 
przebywającycmi na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i niewypłacania 
wynagrodzenia w czasie otrzymywania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 3997-4000) 

W dniu 5 maja 2016 r. pomiędzy Ministrem Środowiska, a Krajowym Sekretariatem 
Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, 
zawarte zostało porozumienie płacowe (dotyczące  podwyższenia wynagrodzenia 
zasadniczego każdego z pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej 
o 850 zł brutto).  

(dowód: akta kontroli, str. 12916-12917) 

Zastępca Prezesa PGW WP wyjaśniła, że Realizacja zobowiązania finansowego 
wynikającego z podpisanego porozumienia, bez zapewnionych dla tego 
przedsięwzięcia środków w planie finansowym danej jednostki organizacyjnej 
oznaczałaby naruszenie dyscypliny finansów publicznych (…). Faktycznym skutkiem 
zawartego i niezrealizowanego Porozumienia (…) jest stan niezadowolenia i presja 
pracowników oraz reprezentujących ich zakładowych organizacji związkowych (…) 
wobec obecnego pracodawcy (…). Niewątpliwym skutkiem (…) jest trwający w PGW 
Wody Polskie od dnia 6 sierpnia 2018 r. spór zbiorowy wszczęty przez Komisję 
Zakładową NSZZ „Solidarność” (…). Przedmiotem sporu jest żądanie „zwiększenia 
wynagrodzeń pracowniczych o 1000 zł na jednego pracownika Wód Polskich oraz 
zrównoważenie wynagrodzeń wszystkich pracowników w celu zlikwidowania 
dysproporcji płacowych (…). Pracodawca nie ma środków finansowych na 
zrealizowanie tak postawionego żądania. Spór znajduje się w fazie mediacji. 

Prezes PGW WP wyjaśnił także, że PGW WP nie jest stroną Porozumienia 
w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej zawartego 5 maja 2016 r. pomiędzy Ministerstwem Środowiska 
a stroną związkową, tj. NSZZ „Solidarność”, który reprezentował pracowników 
byłych RZGW. Porozumienie nie zostało zawarte pomiędzy pracodawcą 
a pracownikami, ponieważ strony porozumienia nie pozostawały w żadnej realacji 
prawnej między sobą, a Minister Środowiska nie był pracodawcą dla pracowników 
RZGW. W dniu 12 marca 2019 r. zostało zawarte porozumienie w ramach sporu 
zbiorowego pracy pomiedzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
a komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” w PGW Wody Polskie, wszczętego w dniu 
1 sierpnia 2018 r. na tle płacowym z udziałem mediatora wyznaczonego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społęcznej. W porozumieniu, o którym mowa 
wyżej, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” postanowiła zawiesić spór zbiorowy 
wszczęty w dniu 1.08.2018 r. O zawarciu porozumienia z dnia 12 marca 2019 r. 
zgodnie z własciwością, poinformowana została (…) podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w piśmie z dnia 
18 marca 2019 r. 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w piśmie z dnia 29 września 2017 r. 
skierowanym do Przewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki 
Wodnej NSZZ „Solidarość” zawarł deklarację o sfinansowaniu podwyżek wszystkim 
pracownikom RZGW, którzy staną się pracownikami PGW WP, ze środków 
pozostających w dyspozycji PGW WP w 2018 r. W PGW WP nie zrealizowano 
powyższej deklaracji. 

(dowód: akta kontroli, str. 3973-3977, 3997-4000, 4570-4572, 12918-12921) 
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Zastępca Prezesa PGW WP wyjaśniła, że Adresatem pisma Szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów z 29 września 2017 r. znak: SPRM.215.19.25.2017 
w sprawie „deklaracji o sfinansowaniu podwyżek pracownikom ze środków 
pozostających w dyspozycji PGW WP w 2018 r.” jest Pan Arkadiusz Kubiaczyk 
Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ 
„Solidarość”. Ww. pismo, oprócz adresata, zostało skierowane jedynie do 
wiadomości ówczesnego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska (…). 
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które zostało 
utworzone od dnia 1 stycznia 2018 r., nie miał podstaw ani możliwości odnieść się 
do korespondencji, której nie był adresatem, w żadnym aspekcie, ani wobec 
kogolowiek. 

(dowód: akta kontroli, str. 3973-3977; 3997-4000; 4570-4571) 

W 2018 r. w PGW WP zawarto umowy zlecenia z 238 osobami, w tym 39 osób 
stanowili pracownicy etatowi PGW WP.  Wynagrodzenie wypłacone w 2018 r. 
z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosło 1 468 tys. zł, z tego wynagrodzenie 
wypłacane pracownikom zatrudnionym w PGW WP wyniosło 105 tys. zł, natomiast 
osobom pozostałym – 1 363 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 546-547) 

Prezes PGW WP wyjaśnił, że przyczynami zawierania umów cywilnoprawnych była 
konieczność m.in.: wykonania prac porządkowych i sprzątających, ogrzewania 
pomieszczeń w sezonie grzewczym, wykonanie ekspertyz w różnych obszarach 
działalności PGW WP, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, wykonanie prac 
budowlanych i remontowych, wykonanie prac utrzymaniowych w związku 
z zaprzestaniem współpracy z firmą, która nie wywiązała się z tych obowiązków, 
sporządzanie różnego rodzaju analiz uwarunkowań dot. realizacji wybranych 
inwestycji w zakresie gospodarki wodnej, sprawowanie zastępstwa procesowego, 
przeprowadzenie obowiązkowych kontroli wynikających z art. 62 Prawa 
budowlanego (przez osobę posiadającą stosowane uprawnienia), zapewnienie 
terminowości zadań w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z UE.  

(dowód: akta kontroli, str.: 4628-4630) 

Szczegółowym badaniem objęto cztery umowy zlecenia zawarte łącznie 
z sześcioma pracownikami PGW WP, z tego dwie, które zawarte były każdorazowo 
z dwoma pracownikami PGW WP, a w przypadku dwóch zleceniobiorcą była jedna 
osoba. Przebadano 15,4% umów zawartych z pracownikami PGW WP w 2018 r. 
W wyniku badania stwierdzono, iż zawarte umowy zlecenia zawierane były na ten 
sam zakres czynności, który pracownicy mieli w zakresie obowiązków.  

(dowód: akta kontroli, str.: 1488-1492; 3328-3418, 3510-3619F; 3621-3622; 3964-
3972, 3992-3996, 4519-4555, 4631-4699) 

Łącznie w 2018 r., biorąc pod uwagę zarówno zatrudnienie na podstawie stosunku 
pracy, jak i umowy zlecenia w PGW WP zatrudnionych było 5 866 osób, na 
wynagrodzenia których wydatkowano 242 568 tys. zł (planowana kwota na ten cel 
na 2018 r. wynosiła 366 206 tys. zł). 

Ponadto, w 2018 r. na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 7 708,6 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 546-547) 
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W 2018 r. 281 osobom wypłacono ekwiwalenty za zaległy urlop w kwocie 
565,3 tys. zł18. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3505-3509; 3621-3630; 3910-3925; 4612-4617) 

Główny Księgowy PGW WP wyjaśnił, że ekwiwalenty za zaległe urlopy wypłacono 
pracownikowm zwalnianym lub nieprzedłużającym swojego zatrudnienia po ustaniu 
tego zatrudnienia. Termin podjęcia decyzji o nieprzedłużaniu umowy przez 
pracowników uniemożliwiłł wykorzystanie urlopu. Wypłata ekwiwalentów za urlop 
oprócz przyczyn losowych (zwolnienie lekarskie, renta itp. – przypis kontrolera) 
spowodowana była trudną sytuacją nowopowstałej jednostki PGW Wody Polskie. 
Po 1 stycznia 2018 r. pracownicy masowo rozwiązywali umowy korzystając 
z przywileju art. 231 (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy19, (dalej: „ustawa 
K.P.”) – przypis kontrolera), tj. możliwości rozwiązania umowy za 7 dniowym 
uprzedzeniem. Aby zapewnić minimalną obsadę w komórkach organizacyjnych 
podejmowano wyjątkowo decyzje o wypłacie ekwiwalentów dla pracowników. (…). 
W momencie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, informowano 
pracownika oraz jego przełożonego o ilości przysługującego proporcjonalnie urlopu 
wypoczynkowego z prośbą o jego wykorzystanie w naturze do czasu rozwiązania 
umowy o pracę. W większości przypadków pracownicy odchodzący wykorzystywali 
przysługujący urlop w naturze, ale zdarzały się przypadki, że w wyniku zastępstwa 
lub natłoku pracy w danej komórce organizacyjnej lub też przedstawienia zwolnienia 
lekarskiego  odchodzący pracownik nie zdążył go wykorzystać. W wyniku takiej 
sytuacji zgodnie z art. 171 § 1 (ustawy K.P. – przypis kontrolera) wypłacany był 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

(dowód: akta kontroli, str. 3910-3925) 

W 2018 r. w PGW WP udzielono 556 zamówień publicznych na łączną kwotę 
533 149,7 tys. zł, w tym 312 zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty, 
określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień 
publicznych20 (dalej „ustawa Pzp.”).  

(dowód: akta kontroli, str. 2665-2688) 

Szczegółową analizą objęto siedem postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego21 na: 

 dostawę w 2018 r – 200 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu 
SUV, z napędem 4x4 klasy niższej średniej wg klasyfikacji SAMAR; 

 dostawę fabrycznie nowych ciągników wraz z osprzętem;  

 budowę śluzy Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, 
zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi 
powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni 
(odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu 
drogowego na drodze powiatowej nr 1646N zlokalizowanego na działce 
nr geod. 389/1 obręb geodezyjny Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka; 

 dostawę w 2018 r. – 11 szt. fabrycznie nowych quadów;  

 dostawę sprzętu komputerowego dla PGW WP; 

 kompleksowe przeprowadzenie czterech postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na: dostawę ciągników wraz z osprzętem; dostawę koparek; 

                                                      
18  W ujęciu kosztowym. 
19  Dz. U. z 2018 r. poz. 917 
20  Dz. U. z 2018 r. poz.1986, ze zm. 
21  Z tego pięć udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego i dwa, do których nie stosowano ustawy Pzp. 



 

24 
  

dostawę kosiarek; dostawę rębaków i rębarek zakup i dostawę sprzętu 
komputerowego;  

 dokumentację na potrzeby ustanowienia obszaru ochrony zbiornika wód 
śródlądowych – jezioro Skarlińskie (PLLW20174).  

W przypadku trzech postępowań22 spośród siedmiu analizowanych nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Wartość umów zawartych po zakończeniu tych postępowań wyniosła 
71 680,9 tys. zł brutto. Wydatki na realizację tych umów w 2018 r. wyniosły 
42 912,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 2364-2365, 2501-2502, 2651-2658, 2745-2752, 4771-
4780, 6001-6009, 7133-7140, 7734) 

W 2018 r. realizowano 50 umów o dofinansowanie projektów ze środków budżetu 
UE23, których wykonanie w 2018 r. wyniosło 402 296,3 tys. zł (w tym dofinansowanie 
z UE wyniosło 254 946,3 tys. zł), współfinansowanie – 107.886,2 tys. zł (ze środków 
krajowych – 107 360,1 tys. zł, i w ramach refundacji ze środków z UE – 

526,1 tys. zł), a środki kredytowe  39 463, 9 tys. zł (z MBOiR24 – 8 833,7 tys. zł,  
a z BRRE 25– 30 630,1 tys. zł)26. 

(dowód: akta kontroli, str.: 12922-12926) 

W 2018 r. w PGW WP zawarto 16 umów na dotacje pochodzące z budżetu 
państwa. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 1 146 105,3 tys. zł, natomiast 
wykonanie wyniosło 1 074 611,0 tys. zł (93,8 %)27. Z kolei według sprawozdania 
z wykonania rocznego planu finansowego PGW WP łączna kwota przyznanych 
dotacji wyniosła 1 720 660,7 tys. zł, natomiast ich wykonanie – 1 335 031,6 tys. zł 
(77,6%). 

(dowód: akta kontroli, str. 13-15b, 549-557, 3419-3421, 3501-3504) 

Wykonanie siedmiu umów dotacji wyniosło 100%, natomiast kolejnych siedmiu 
zawierało się w przedziale 80-99%. Dwie umowy dotacji wykonane zostały na 
poziomie poniżej 80%28, co było spowodowane brakiem rozstrzygnięć procedur 
przetargowych, niezawarciem umów o dofinansowanie lub przedłużającymi się 
procedurami dotyczącymi zawarcia tych umów, przedłużającymi się procedurami 
dotyczącymi wyboru wykonawców oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Niewykorzystane środki z jednej z tych umów w kwocie  
15 598,0 tys. zł, zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

                                                      
22  Dotyczących: budowy śluzy Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, 

węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych 
tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu 
drogowego na drodze powiatowej nr 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geodezyjny 
Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka; kompleksowe przeprowadzenie czterech postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na: dostawę ciągników wraz z osprzętem; dostawę koparek; dostawę kosiarek; 
dostawę rębaków i rębarek zakup i dostawę sprzętu komputerowego; dokumentację na potrzeby 
ustanowienia obszaru ochrony zbiornika wód śródlądowych – jezioro Skarlińskie (PLLW20174). 

23  W tym sześć pre-umów, dwa porozumienia w sprawie zasad realizacji projektu, jedną umowę wstępną oraz 
jedną decyzję o dofinansowaniu stanowiącą załączniki do uchwały zarządu województwa. 

24  Międzynarodowy Bank Odnowy i Rozwoju. 
25  Bank Rozwoju Rady Europy. 
26  Wartości wyznaczono na podstawie zestawień przekazanych przy pismach:KEK.0910.57.2019.ks 

z 12 kwietnia 2019 r. oraz KEK.0910.57.2019.1.ks z 16 kwietnia 2019 r. 
27  Wartości wyznaczono na podstawie zestawień przekazanych przy pismach: KEK.0910.1.2019.1.AB z dnia 

25 stycznia 2019 r. oraz KEK.0910.1.2019.2.mw z dnia 19 lutego 2019 r. 
28  Bez uwzględnienia środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie 

wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego – 
Dz. U. z 2018 r., poz. 2346. 
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14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie 
wygasają z upływem roku budżetowego29. 

(dowód: akta kontroli, str. 13-15b, 549-557, 1528-1548, 3501-3504, 3690-3738, 
4598-4600) 

Szczegółową analizą objęto cztery umowy dotacji, na łączną kwotę 
709 444,4 tys. zł30, co stanowiło 61,9% kwoty wszystkich dotacji. Dotacje zostały 
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku trzech badanych umów 
dotacji, zadania dotowane z budżetu państwa zostały zrealizowane zgodnie z tymi 
umowami. W przypadku jednej umowy dotacji, środki dotacji były wydatkowane 
niezgodnie z załączonym do tej umowy planem rzeczowo-finansowym. 

(dowód: akta kontroli, str. 3631-3908, 4501-4518, 4583-4585 ) 

W dwóch analizowanych umowach kwoty dotacji zostały zwiększone, w jednej 
o 120,2%, a w drugiej o 11,8%. 

(dowód: akta kontroli, str. 3631-3908, 4501-4518, 4583-4585) 

Jak wyjaśnił Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w PGW WP, przyczyną 
zwiększenia kwoty jednej z dotacji o 530 tys. zł było to, że Pierwotny wniosek (…) 
został zgłoszony na kwotę 6 500 tys. zł. Jednakże z uwagi na ograniczone środki 
finansowe, po akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, została 
wydana decyzja Ministra Finansów (…), która zwiększyła budżet części 22 – 
Gospodarka wodna o kwotę 4 500 tys. zł, co wiązało się z ograniczeniem 
wykonywanych badań i pomiarów. (…) kwota 530 tys. zł dotyczy (…) priorytetowych 
odcinków obwałowań wymagających opracowania oceny stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa z zakresu, z którego wcześniej zrezygnowano. Zakres prac dotyczy 
59,969 km wałów przeciwpowodziowych.31  

(dowód: akta kontroli, str. 3926-3941) 

W przypadku drugiej dotacji Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w PGW WP 
wyjaśnił, że PGW WP nie występowało z wnioskami/pismami do MGMiŻŚ 
o zwiększenie kwot dotacji (…). Wzrost dotacji 220.000 tys. zł, wprowadzony (do 
umowy – przypis kontrolera) Aneksem nr 1 (…) wynikał z poprawek przyjętych 
w głosowaniu Komisji Finansów Publicznych zgłoszonych w czasie II czytania 
projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Kolejne zwiększenie o kwotę 
120 178,5 tys. zł, wprowadzone Aneksem nr 3 (..) wynikało z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września w sprawie przeniesienia planowanych 
dochodów i wydatków budżetowych32, w tym wynagrodzeń na rok 2018 (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 3978-3983) 

Rozliczenia cząstkowe oraz końcowe wszystkich badanych umów dotacji zostały 
zatwierdzone przez dotującego zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym.  

(dowód: akta kontroli, str. 3631-3908) 

                                                      
29    Dz. U. z 2018 poz. 2346. 
30  1/DE/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. na realizację zadań określonych w art. 240 ust. 25 oraz 9 ustawy  

Prawo Wodne, na kwotę 623 191,6 tys. zł; BBF.WR.II-24/2018.22 z dnia 28 czerwca 2018 r. na 
„Zapewnienie właściwego stanu technicznego budowli hydrotechnicznych i budynków”, na kwotę  
5 030,0 tys. zł; BBF.WR.II-27/2018.22 z dnia 30 sierpnia 2018 r. na „wykonanie decyzji nakazowych 
wydawanych przez organu nadzoru budowlanego, dotyczących przywrócenia do dobrego stanu 
technicznego urządzeń wodnych”, na kwotę 19 856,5 tys. zł; BBF.WR.II-29/2018.22 z dnia 22 października 
2018 r. na „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP”, na kwotę 
61 366,3 tys. zł. 

31  Wniosek Prezesa PGW WP do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2018 r., 
znak: KEK.3132.6.2018 

32  Dz. U. z 2018 r. poz. 1774. 
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W przypadku trzech badanych umów dotacji zwrócono na rachunek dotującego 
niewykorzystane środki dotacji, wynoszące od 0,05% do 19,7% kwot przyznanych – 
w łącznej wysokości 11 323,1 tys. zł. W dwóch z ww. przypadków zwroty te zostały 
przekazane na rachunek dotującego w terminie wynikającym z zawartych umów 
dotacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 3945-3963) 

W 2018 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 687 559,5 tys. zł (67,3% planu 
po zmianach), z tego inwestycje i dotacje dla Wód Polskich – wydatki wynikające 
z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie majątku SP (obiekty 
hydrotechniczne, rzeki, potoki) – 315 536,6 tys. zł (92,7%), inwestycje unijne (środki 
unijne) – 360 647,3 tys. zł (54,8%), środki funduszy ochrony środowiska 
(Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: 
„NFOŚiGW”), wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – 
10 094,4 tys. zł (50,3%), środki własne – 1 281,2 tys. zł (59,3%)33. 

Kontrola wykazała, że realizacja wydatków majątkowych w kwotach niższych niż 
planowane wynikała m.in. z przedłużających się procedur wydania decyzji 
administracyjnych, korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych, braku 
ofert, wartości złożonej oferty przekraczającej kwotę, jaką zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zadania, przerw w realizacji prac spowodowanych 
wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych. 

Prezes PGW WP wyjaśnił, że: (…) w związku z utworzeniem jako państwowej osoby 
prawnej z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie oraz art. 527 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne niezbędne było 
dokonywanie szeregu zmian w zawartych umowach o dofinansowanie, pre-
umowach, w umowach z Wykonawcami poszczególnych projektów oraz, 
konieczność udzielenia nowych pełnomocnictw, co również miało pośredni wpływ na 
realizację przedsięwzięć. Ponadto w planie finansowym PGW WP: zostały ujęte 
programy operacyjne w ramach których projekty nie były realizowane zgodnie 
z pierwotnymi założeniami, do planu finansowego PGW WP włączono środki, które 
w rzeczywistości zbilansowane zostały w ramach rezerw celowych budżetu państwa 
na 2018 r. Powyższe miało znaczący wpływ na niskie wykonanie nakładów 
inwestycyjnych w planowanych do realizacji projektach europejskich. 

(dowód: akta kontroli, str. 1528-1548, 4355-4376, 4470-4474) 

Z kolei zgodnie z wykonaniem rocznego planu finansowego PGW WP wg stanu na 
31 grudnia 2018 r. środki na wydatki majątkowe wyniosły 666 090,7 tys. zł (65,2% 
planu po zmianach), z tego inwestycje i dotacje dla Wód Polskich – wydatki 
wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie majątku SP (obiekty 
hydrotechniczne, rzeki, potoki) – 313 650,2 tys. zł (92,2%), inwestycje unijne (środki 
unijne) – 351 489,2 tys. zł (53,4%), środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – 11 025,9 tys. zł 
(54,9%), środki własne – 1 383,3 tys. zł (64,0%). 

Szczegółowym badaniem pod kątem legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności objęto wydatki majątkowe udokumentowane 13 dowodami księgowymi 
na łączną kwotę 208 229,9 tys. zł. Wydatki te związane były z budową zbiornika 
przeciwpowodziowego Racibórz, modernizacją śluz odrzańskich na Kanale 
Gliwickim, budową lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na 

                                                      
33 Ustalono na podstawie dokumentów przekazanych przy piśmie z dnia 26 lutego 2019 r., znak: 

KEK.0910.8.2019. 
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terenie RZGW w Warszawie oraz ochroną przeciwpowodziową Tarnobrzega. 
Badanie wykazało opóźnienia w dokonaniu płatności za dwie faktury.  

(dowód: akta kontroli, str. 3419-3421, 4106-4107, 4039-4041, 4337-4341, 
4435-4500) 

Według sprawozdania finansowego w PGW WP na koniec 2018 r. wystąpiły 
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem wynoszące 4 167 755,9 tys. zł.  Na 
wymienioną wielkość składały się rezerwy na zobowiązania wynoszące 
100 928,7 tys. zł, zobowiązania długoterminowe w kwocie 75 741,2 tys. zł, (w tym 
przede wszystkim z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę zbiornika wodnego 
Malczyce – 75 740,0 tys. zł), zobowiązania krótkoterminowe wynoszące 
283 016,7 tys. zł oraz rozliczenia międzyokresowe wynoszące 3 708 069,3 tys. zł. 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wyniosły 279 881,5 tys. zł. Na koniec 
2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3419-3421, 5703-5706, 5796-5798) 

Zobowiązania przeterminowane w 2018 r. wyniosły 17 972,0 tys. zł i związane były 
m.in. z zabezpieczeniem należytego wykonania umów, opłatami melioracyjnymi, 
opłatami inwestycyjnymi, opłatami podwyższonymi za wprowadzenie ścieków. 

Zapłacone odsetki od zobowiązań wyniosły 181,7 tys. zł. Główne pozycje stanowiły 
odsetki ustawowe związane z wykonaniem prawomocnego wyroku Sądu 
Apelacyjnego za zalanie polderu – 154,0 tys. zł (84,8%); odsetki związane z korektą 
deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2013–2017 dotyczącej zbiornika 
wodnego w Świnnej Porębie – 17,7 tys. zł (9,8%); odsetki za nieterminowy zwrot 
nadpłaconej opłaty za usługi wodne – 6,7 tys. zł (3,7%). 

 (dowód: akta kontroli, str. 471-545, 4108-4111, 4231-4232, 4470-4474) 

Prezes PGW WP zawarł w 2018 r. jedną umowę pożyczki z NFOŚiGW 
o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Budowa stopnia wodnego Malczyce”34. 

Związana ona była z zapewnieniem pełnego zabezpieczenia finansowego etapu I  
budowy stopnia wodnego. Zgodnie z umową koszt całkowity przedsięwzięcia został 
określony na 273 860,0 tys. zł. Kwota pożyczki została ustalona do 150 930,0 tys. zł. 
Pozostałą kwotę 122 930,0 tys. zł stanowiła dotacja Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej35. Stosownie do przepisów art. 252 ust. 7 ustawy  Prawo 
wodne, pożyczkę zaciągnięto po uzyskaniu zgody Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej36 oraz Ministra Finansów37. W 2018 r. spłacone odsetki 
z tytułu oprocentowania pożyczki wyniosły 656,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 720-765, 4003-4005, 4021-4026, 4208-4230, 4288-
4291) 

Pismem z dnia 24 maja 2018 r. Zastępca Prezesa PGW WP działający 
z upoważnienia Prezesa PGW WP postawił, na podstawie art. 177, ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych, do dyspozycji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej środki dotacji38 w kwocie 666,4 tys. zł przeznaczone na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie informatycznego 
systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi oraz zadaniami związanymi 
z utrzymaniem wód – etap II” w związku z korzystnym rozstrzygnięciem 

                                                      
34  Nr 128/2018/Wn-01/NZ-WA/P z dnia 21 czerwca 2018 r. 
35  BBF.WR.II-4/2018.22 z dnia 26.02.2018 r. 
36  Pismo z dnia 4 kwietnia 2018 r., znak: DGWiZS.WIN.510.1.7.2018.AM. 
37  Pismo z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: FG2.4143.154.2018. 
38  Umowa dotacji nr BBF.WR.II-2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. 
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postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy oraz podpisania 
umowy o dofinansowanie na wartość niższą niż planowano. 

(dowód: akta kontroli, str. 1543-1544, 1862-1870) 

Pismem z dnia 19 listopada 2018 r. Dyrektor Biura Budżetowo-Finansowego 
w MGMiŻŚ poinformowała o zablokowaniu39 w planie PGW WP kwoty wydatków 
w wysokości 666,4 tys. zł, dotyczących powyższego projektu realizowanego ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-202040. 

(dowód: akta kontroli, str. 1545, 1862-1871) 

Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych działająca 
z upoważnienia Prezesa PGW WP Zastępca Prezesa zgłosiła, wnioskami z dnia 
16 października 2018 r. oraz z dnia 14 listopada 2018 r. do ujęcia w wykazie 
wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, wydatki na łączną kwotę 44 414,6 tys. zł, z tego: 

a) Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 
w kwocie 28 816,6 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków w 2018 r. wynikało, 
według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Informatyzacji PGW WP, 
z wstrzymania procesu zawarcia umowy ugodowej z dotychczasowym 
wykonawcą Systemu ISOK, tj. firmą Qumak S.A. Po przeprowadzonym audycie 
oraz w wyniku dodatkowych analiz w PGW WP stwierdzono, że realizacja 
projektu, w kształcie w jakim została wypracowana ugoda na koniec 2017 r. jest 
niemożliwa. Wymagałoby to bowiem dokonania zmian w umowie z 2013 r., 
będącej podstawą realizacji projektu ISOK. Tymczasem niektóre 
z proponowanych postanowień nie mogą być wprowadzone do umowy, gdyż 
nie zostały przewidziane w dokumentacji przetargowej ani w treści umowy. 
Jedynym rozwiązaniem byłaby zatem realizacja umowy pozostająca w pełnej 
zgodzie z treścią zawartej w 2013 r. umowy i złożonej w postępowaniu oferty, 
jednak jak przyznał Qumak S.A. podczas spotkania w dniu 29 sierpnia 2018 r. 
oraz w oficjalnej korespondencji, taka realizacja umowy i w wymaganym 
terminie, nie jest możliwa. Instytucja Wdrażająca POIG wyraziła zgodę na 
wydłużenie czasu realizacji Projektu ISOK do 28 lutego 2019 r. oraz zmianę 
terminów osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na 2019 r. Tym samym 
zachodziła konieczność zabezpieczenia niewykorzystanych w 2018 r. środków 
przeznaczonych na dokończenie Projektu w wysokości 28 400,0 tys. zł (wydatki 

majątkowe  § 6209) oraz 416,6 tys. zł (wydatki bieżące  §  2009). 

b) Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych 
PGW WP41 w kwocie 15 598,0 tys. zł. Pismem z dnia 28 września 2018 r. 
Prezes PGW WP wystąpił do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z wnioskiem o przyznanie środków finansowych w kwocie 
61 366,3 tys. zł z przeznaczeniem „na zakup sprzętu specjalistycznego 
niezbędnego do wykonania prac w zakresie gospodarki wodnej, niezbędnego 
do realizacji zadań statutowych PGW WP.”. Do wniosku dołączona została 
specyfikacja planowanego do zakupu sprzętu specjalistycznego wraz 
szacunkową wartością każdego rodzaju sprzętu. W dniu 15 października 
2018 r. Minister Finansów wydał decyzję przyznającą ww. wnioskowaną kwotę 
z przeznaczeniem na realizację zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do 

                                                      
39  Blokowanie wydatków oznaczało obowiązujący do końca 2018 r. zakaz dysponowania środkami. 
40  Nr projektu: POPT.02.01.00-00-0117/15. 
41  Koparka gąsienicowa, koparko ładowarka wraz z osprzętem, kosiarki – różne rodzaje, midikoparka, rębak 

tarczowy do drewna, rębaki i rębarki – różne rodzaje. 
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realizacji zadań statutowych PGW WP. Umowa dotacji42 w przedmiotowym 
zakresie została zawarta pomiędzy MGMIŻŚ i PGW WP w dniu 
22 października 2018 r. Zbyt krótki czas na realizację zamówień był, według 
wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Prezesa PGW WP, podstawową 
przeszkodą, która nie pozwoliła na przygotowanie oferty przez ewentualnych 
wykonawców. Poza tym większość zamówień stanowił sprzęt 
wyspecjalizowany, niedostępny na co dzień na rynku, a wykonywany na 
specjalne zamówienie. Czas wykonania tego typu maszyn był dłuższy niż 
wykazany w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia. W związku 
z powyższym Zastępca Prezesa PGW WP skierował43 do Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wniosek 
o wystąpienie do Ministra Finansów o ujęcie wydatków w kwocie 
15 598,0 tys. zł w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które 
w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

(dowód: akta kontroli, str. 1734-1740, 1745-1749, 1885) 

Wnioskowane przez PGW WP wydatki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. Termin realizacji ww. wydatków został określony na 
31 marca 2019 r. Omawiane wydatki zostały wykorzystane na:  

 realizację V etapu Informatycznego systemu osłony kraju przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) – w kwocie 27 937,1 tys. zł, tj. w 97,0% 
planu; 

 zakupy sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych – 
zrealizowane w 100%, pomimo że nie zakupiono części sprzętu44 zawartego 
we wniosku o ujęcie w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które 
w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

(dowód: akta kontroli, str. 1921, 1923, 1925-1935, 5788-5792) 

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

1. W przypadku sześciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

a) dostawę w 2018 r. – 200 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych 
typu SUW, z napędem 4x4 klasy niższej średniej wg klasyfikacji SAMAR 
(numer postępowania KZGW/21/2018, data publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku UE – 20 października 2018 r.); 

b) zakupu urządzeń peryferyjnych do systemu EZD (numer postępowania 
KZGW/26/2018, data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku UE 
– 20 października 2018 r.); 

c) zakupu serwerów i urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem (numer 
postępowania KZGW/25/2018, data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Dzienniku UE – 20 października 2018 r.); 

d) dostawę ciągników wraz z osprzętem (numer postępowania 
KZGW/165/2018, data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
UE – 20 października 2018 r.); 

                                                      
42  Nr BBF.WR.II-29/2018. 
43  Pismo z dnia 14 listopada 2018 r. 
44  Nie zakupiono kosiarek – różne rodzaje oraz rębaków i rębarek – różne rodzaje. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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e) dostawę fabrycznie nowych koparek wraz z osprzętem (numer 
postępowania KZGW/166/2018, data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Dzienniku UE – 20 października 2018 r.); 

f)   dostawę kosiarek wraz z osprzętem (numer postępowania 
KZGW/167/2018, data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
UE – 20 października 2018 r.), 

ogłoszenia o ww. zamówieniach zostały opublikowanie w dniu 17 października 
2018 r. na stronie internetowej PGW WP45 lub na stronie Pełnomocnika 
Zamawiającego46 oraz w siedzibie PGW WP, przed ich publikacją w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, albo przed upływem 48 godzin od potwierdzenia 
otrzymania ogłoszeń przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE”), 
pomimo że zgodnie z art. 11 ust. 7d ustawy Pzp, uwzględniając celowościową 
i prounijną interpretację tego przepisu oraz zasadę pierwszeństwa47, należało 
opublikować ogłoszenia w oficjalnym unijnym publikatorze przed ich publikacją 
na poziomie krajowym. 

(dowód: akta kontroli, str. 6162-6179, 7141-7197, 7481-7486, 7549, 7721-
7733, 8078-8079) 

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego wyjaśnił, że: (…) Pani Prezes (…) 
była poinformowana o publikacji tych zamówień w dniu 17 października 2018 r. 
Na bieżąco raportowałem Pani Prezes (…) wszystkie działania związane 
z procedowaniem zamówień. Po podpisaniu dokumentacji poprosiłem 
sekretarkę o pilne przekazanie dokumentacji do Wydziału Zamówień 
Publicznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 2998-2999) 

Prezes PGW WP, Zastępca Prezesa PGW WP oraz reprezentant Kancelarii 
Prawnej – pełnomocnik zamawiającego zgodnie wyjaśnili, że: (…) Odnosząc 
się do niezastosowania dyspozycji art. 11 ust. 7d ustawy Pzp wyjaśniamy, 
iż w swoich działaniach kierowaliśmy się podstawową zasadą wykładni 
przepisów prawa, tj. wykładnią językową. Zgodnie z utrwalonymi zasadami 
prawoznawstwa jest to podstawowy rodzaj wykładni, co znajduje potwierdzenie 
w doktrynie (…). Stosowanie art. 11 ust. 7d ustawy Pzp zamieszczenie 
ogłoszeń w sposób określony w ust 5, w zakresie ogłoszeń podlegających 
obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz 
ogłoszeń, o których mowa w ust. 7c, nie może nastąpić przed ich publikacją 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od 
potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 
Stosując literalną, językową interpretację przepisu należało dojść do jednego 
wniosku, iż przepis ten dotyczy dodatkowej publikacji w BZP oraz w prasie 
o zasięgu ogólnopolskim. Opublikowanie w BZP lub prasie o zasięgu 
ogólnopolskim ogłoszenia o zamówieniu, którego wartość jest równa lub 
przewyższa progi unijne, nie może mieć miejsca przed publikacją ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym UE, a obecnie alternatywnie – przed upływem 48 
godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii 

                                                      
45  Odnośnie do postępowań wskazanych w pkt a-c. 
46  Kancelarii Prawej – odnośnie do postępowań wskazanych w pkt d-f. 
47  Zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawo wspólnotowe ma wartość nadrzędną nad prawem krajowym państw 

członkowskich. Zasada pierwszeństwa dotyczy wszystkich aktów wspólnotowych, które mają moc wiążącą. 
Państwa członkowskie nie mogą więc stosować przepisu krajowego, który jest niezgodny z prawem 
wspólnotowym. Zasada pierwszeństwa gwarantuje nadrzędność prawa wspólnotowego nad krajowym. Jest 
to podstawowa zasada prawa wspólnotowego. Podobnie jak zasada bezpośredniego skutku, nie jest 
zapisana w traktatach, ale została zatwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:l14547
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Europejskiej. Przepis ten, naszym zdaniem, nie odnosi się jednak do 
obligatoryjnej czynności zamieszczenia ogłoszenia w siedzibie zamawiającego 
oraz na stronie internetowej, o której to czynności mowa w art. 40 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

(dowód: akta kontroli, str. 3305-3313) 

Reprezentant kancelarii prawnej – pełnomocnik zamawiającego dodatkowo 
wyjaśnił także, iż: odnosząc się w dalszej kolejności do kwestii niezastosowania 
przepisów dyrektywy ws. zamówień publicznych informujemy, iż wobec faktu 
implementacji przepisów dyrektyw do porządku krajowego, podmioty publiczne, 
ani tym bardziej prywatne, nie mogą stosować przepisów dyrektyw 
bezpośrednio. (…). Dyrektywy mogłyby być bezpośrednio stosowane 
w sytuacji, gdyby nie zostały prawidłowo lub terminowo wdrożone do porządku 
krajowego państw członkowskiego. Wówczas, w świetle orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dopuszczalne byłoby powołanie 
się bezpośrednio na przepisy dyrektyw. (…). Konstatując, wobec zasady 
pierwszeństwa wykładni językowej i treści projektowanego przepisu 
(w projekcie ustawy z 4 kwietnia 2019 r.) art. 88 ust. 3 uznać należy, 
że działania pełnomocnika Zamawiającego polegające na wszczęciu 
postępowań przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej były zgodne z obowiązującym prawem. Nie 
stanowiły – co potwierdza wyrok KIO z dnia 30 lipca 2018 r. – naruszenia 
ustawy Pzp mającego wpływ na wynik postępowania.  

(dowód: akta kontroli, str. 3305-3312) 

Prezes PGW WP oraz Zastępca Prezesa PGW WP zgodnie podkreślili, 
iż: stosowanie wykładni prounijnej w przedmiotowej sprawie, w zakresie, na jaki 
wskazuje Kontrolujący, w ocenie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Próby 
interpretacji prounijnej doprowadziły bowiem do wykładni contra legem – 
naruszającej obowiązujące powszechnie przepisy ustawy krajowej. Granicę 
wykładni prounijnej należy upatrywać w możliwym znaczeniu językowym 
(leksykalnym) przepisów prawa krajowego, w zakazie dokonywania takiej 
wykładni ze skutkiem contra legem, jak i w ogólnym wymogu, by stosowanie 
tego rodzaju wykładni przez organy krajowe nie doprowadziło do naruszenia 
pewności i przewidywalności prawa. (…). 

 (dowód: akta kontroli, str. 3313-3327) 

NIK nie podziela argumentacji przedstawionej w wyjaśnieniach. Po dniu 
28 lipca 2016 r. zasady publikowania ogłoszeń ustawodawca umieścił w art. 11 

ustawy Pzp, implementując postanowienia dwóch dyrektyw  dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE48 oraz 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, 
uchylającej dyrektywę 2004/17/WE49. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy Pzp 
ogłoszenia, o których mowa w ustawie zamieszcza się w Biuletynie Zamówień 
Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu 
Zamówień Publicznych (pkt 1) lub publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, jeżeli są przekazywane UPUE (pkt 2). Zamawiający może 
zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego 
zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu 

                                                      
48   Dz. Urz. UE. L 94 z 28.03.2014, str. 65, ze zm. - zwana dalej „dyrektywą klasyczną". 
49  Dz. Urz. UE. L 94 z 28.03.2014, str. 243, ze zm. - zwana dalej „dyrektywą sektorową". 
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nie jest obowiązkowe (art. 11 ust. 5). Zamawiający może dodatkowo zamieścić 
ogłoszenie w inny sposób niż określony w ust. 1, w szczególności w prasie 
o zasięgu ogólnopolskim (art. 11 ust. 7c). Zamieszczenie ogłoszeń w sposób, 
określony w ust. 5, w zakresie ogłoszeń podlegających obowiązkowi publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz ogłoszeń, o których mowa 
w ust. 7c, nie może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia 
przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (art. 11 ust. 7d). Należy w tym miejscu 
przywołać także treść art. 52 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z tym 
przepisem ogłoszeń, o których mowa m.in. w art. 49 (ogłoszenie o zamówieniu) 
oraz informacji w nich zawartych nie można publikować na poziomie krajowym 
przed publikacją w publikatorze unijnym. Niemniej jednak publikacja na 
poziomie krajowym może w każdym przypadku mieć miejsce, gdy instytucje 
zamawiające nie zostały powiadomione o publikacji w terminie 48 godzin od 
potwierdzenia otrzymania ogłoszenia w publikatorze unijnym. Analogiczne 
rozwiązanie przewiduje art. 72 ust. 1 dyrektywy sektorowej. 

Brzmienie i cel art. 52 ust. 1 dyrektywy klasycznej oraz art. 72 ust. 1 dyrektywy 
sektorowej są jednoznaczne. Celem tym jest zapewnienie pierwszeństwa 
publikacji ogłoszeń na poziomie unijnym. Powyższe ma kluczowe znaczenie 
z punktu widzenia poszanowania zasady równego traktowania wykonawców, 
również na poziomie całej Unii. Skutek ten nie zostałby zapewniony, gdyby na 
poziomie krajowym treść ogłoszenia była publikowana wcześniej niż 
w oficjalnym unijnym publikatorze. Nie ulega także wątpliwości, że wspomniane 
przepisy dotyczą wszystkich ogłoszeń krajowych, o czym świadczy nie tylko ich 

brzmienie ale i tytuł tych przepisów w dyrektywach  „publikacja na poziomie 
krajowym”. Chcąc zatem zapewnić osiągnięcie celu jaki przyświecał 
prawodawcy unijnemu, treść art. 11 ust. 7d ustawy Pzp należy interpretować 
w sposób zgodny z jego wolą, tzn. zastosować prounijną wykładnię tej normy. 
Dlatego też należy uznać, że zakaz publikacji ogłoszeń przed dniem publikacji 
ich w Dzienniku Urzędowym Unii50, o którym mowa w art. 11 ust. 7d ustawy 
Pzp, dotyczy wszystkich bez wyjątku ogłoszeń publikowanych na poziomie 
krajowym, zarówno ogłoszeń dobrowolnych (o których mowa w art. 11 ust. 5 
i ust. 7c), jak i ogłoszeń obowiązkowych, w tym ogłoszeń, o których mowa 
w art. 40 ust. 1. Takie stanowisko zostało także wyrażone w piśmiennictwie51 
oraz w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej52.  

W ocenie NIK działanie polegające na ogłoszeniu o zamówieniu publicznym 
najpierw na stronie internetowej, a następnie w unijnym publikatorze, było 
niezgodne z prawem. 

2. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę w 2018 r. – 200 szt. fabrycznie 
nowych samochodów osobowych typu SUW, z napędem 4x4 klasy niższej 
średniej wg klasyfikacji SAMAR stwierdzono, że: 

                                                      
50   Lub upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia. 
51  Zob. M. Olszewska, „Ogłoszenie w publikatorze unijnym”, Monitor Zamówień Publicznych z 2018 r., nr 3, 

str. 40-43; H. Talago-Sławoj, komentarz do art. 52 dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, 
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, komentarz dostępny w bazie Lex; J.E. Nowicki komentarz 
aktualizowany do art. 11 Prawa zamówień publicznych, komentarz dostępny w bazie Lex; 
W. Dzierżanowski, komentarz do art. 11 Prawa zamówień publicznych, komentarz dostępny w bazie Lex. 

52  W szczególności w uchwale z dnia 17 lipca 2017 r., KIO/KU 31/17; zob. też wyrok KIO z dnia 
30 lipca 2018 r., KIO 1402/18. 
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a) W dniu 11 grudnia 2018 r. przedstawiciele PGW WP podpisali bez uwag 
protokół odbioru ostatecznego 200 sztuk samochodów osobowych, 
wyposażonych w zapasowe koło dojazdowe, pomimo że:  

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z dnia 22 listopada 2018 r. 
KZGW/21/2018 zawartej pomiędzy PGW WP, a dostawcą 
samochodów, wykonawca umowy zobowiązany był dostarczyć do 
PGW WP 200 szt. fabrycznie nowych samochodów HYUNDAI 
TUCSON 1,6 T-GDI 4WD wyposażonych w pełnowymiarowe koło 
zapasowe. 

 nie zostały do tego czasu dokonane faktyczne odbiory poszczególnych 
samochodów, gdyż protokół zdawczo-odbiorczy jednego samochodu 
został podpisany 17 grudnia 2018 r., a protokoły 199 samochodów – 
18 grudnia 2018 r., tj. odpowiednio po sześciu i siedmiu dniach od 
podpisania protokołu odbioru ostatecznego  

 (dowód: akta kontroli, str. 6300-6942, 6946-6960, 7107-7108, 7707-7716) 

Dyrektor Biura Prezesa oraz Specjalista w Wydziale Obsługi 
Administracyjnej, którzy dokonali faktycznych odbiorów samochodów 
w grudniu 2018 r. wyjaśnili, że: (…) Niezależnie od tego, czy wykonawca 
zadeklarował w Załączniku nr 1 do umowy, dostarczenie zapasowych kół 
dojazdowych, czy pełnowymiarowych, oba rodzaje musiały być 
zaakceptowane przez zamawiającego jako spełniające wymagania SIWZ. 
Rozbieżność między treścią Załącznika 1 do umowy, a formularzem 
ofertowym wynika z faktu, że wykonawca nie uwzględnił w treści załącznika 
Nr 1 do SIWZ zmiany wprowadzonej w specyfikacji, pismem z dnia 
30 października 2018 r. syg. KOZ/KZGW-21(2)2018/SK (…). W protokole 
potwierdziłem stan faktyczny, czyli koło dojazdowe o wielkości 17”, w jakie 
wyposażono samochody. 

 (dowód: akta kontroli, str. 7020, 7025-7027) 

W sprawie dokonania odbioru ostatecznego przed sporządzeniem 
indywidualnych protokołów zdawczo-odbiorczych, opisujących dokładny 
stan poszczególnych samochodów, Zastępca Prezesa PGW WP wyjaśniła: 
Prawdopodobnie data w podpisanym przeze mnie protokole odbioru 
ostatecznego jest błędnie wpisana. 11 grudnia 2018 r. samochody nie były 
jeszcze gotowe do odbioru. Nie widzę innego wytłumaczenia zaistniałej 
sytuacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 7130-7131) 

Z kolei specjalista w Wydziale Obsługi Administracyjnej wyjaśnił: Protokół 
ostatecznego odbioru podpisany m.in. przeze mnie 11 grudnia 2018 r., jest 
protokołem wymaganym przez umowę, natomiast protokoły indywidualne 
nie były wymagane przez umowę i były sporządzone jako dokumenty 
dodatkowe przez PGW WP i spółkę (…) w dniach 17 i 18 grudnia 2018 r. 
i stanowią one załącznik do protokołu odbioru ostatecznego z dnia 
11 grudnia 2018 r. Nie wiem dlaczego w protokole z 11 grudnia 2018 r. 
zapisane zostało, że „dla każdego pojazdu zostanie sporządzony 
indywidualny protokół zdawczo-odbiorczy opisujący dokładny stan pojazdu, 
który stanowi integralną część protokołu odbioru ostatecznego”. 
Nie pamiętam czy 11 grudnia 2018 r. stan samochodów został oceniony. 
Nie pamiętam na jakiej podstawie stan samochodów 11 grudnia 2018 r. był 
zweryfikowany. 
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(dowód: akta kontroli, str. 2997) 

NIK nie podziela poglądu, że zamawiający musiał zaakceptować 
w dostarczonych samochodach oba rodzaje kół, jako spełniające 
wymagania SIWZ. Wiążącym dokumentem określającym warunki, jakim 
miał odpowiadać przedmiot zamówienia była bowiem umowa zawarta 
w dniu 22 listopada 2018 r. nr KZGW/21/2018, a nie SIWZ. W Załączniku 
nr 1 do tej umowy jednoznacznie zapisano, że samochody będą 
wyposażone w pełnowymiarowe koło zapasowe.  

Odebranie przez PGW WP 200 samochodów osobowych niespełniających 
wymagań umowy w zakresie rodzaju koła zapasowego, było 
postępowaniem niezgodnym z zawartą w tym zakresie umową. Podpisanie 
protokołu odbioru ostatecznego przed dokonaniem faktycznych odbiorów 
poszczególnych samochodów było postępowaniem nierzetelnym. 

b) W PGW WP wyznaczano termin składnia ofert w opisanym postępowaniu 
o zamówienie publiczne na dzień 6 listopada 2018 r., tj. na 19. dzień od 
zamieszczenia, w dniu 17 października 2018 r., ogłoszenia o tym 
zamówieniu na stronie internetowej i w siedzibie PGW WP, pomimo że 
zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Pzp, termin składania ofert nie może być 
krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE 
oraz nie zachodziły przesłanki do skrócenia tego terminu określone w art. 
43 ust. 2b PZP. Podanie przez PGW WP w ogłoszeniu o zamówieniu stanu 
posiadanej floty samochodowej, jako powodu skrócenia terminu składania 
ofert, nie uzasadniał tej czynności gdyż z przygotowanego na zlecenie 
PGW WP Raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR nie 
wynikało, by korzystanie z posiadanych samochodów stwarzało zagrożenie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 (dowód: akta kontroli, str. 6973-7011, 7542-7546, 7549, 7610-7611,  
7721-7733) 

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego, wyjaśnił, że: (…) Sprawą 
najwyższej wagi dla zamawiającego było pilne i terminowe rozliczenie 
dotacji z budżetu państwa. Realizacja zamówienia na samochody była 
jednym z elementów poprawy bezpieczeństwa warunków pracy w PGW 
WP. Z raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, 
zleconego przez PGW WP w październiku 2018 r. wynika, że flota jest 
wyeksploatowana, a koszty utrzymania wyeksploatowanej floty będą stale 
rosły. Wymiana aut na nowe, poza oczywistymi zaletami takimi jak dobre 
parametry ekologiczne, czy bezpieczeństwo, pozwala prognozować koszty 
utrzymania floty w kolejnych latach. (…) Zamawiający, przeprowadzając 
przetarg, nie miał wiedzy, że w przyszłości może otrzymać zgodę na 
realizację zadań wymienionych w załączniku nr 1 do umowy dotacji53, 
gdyż wnioskujący o przesunięcie środków nie ma pewności, ze wniosek 
zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

(dowód: akta kontroli, str. 2649-2650, 6973-6980) 

Zdaniem NIK, konieczność wydatkowania przyznanych środków 
finansowych w 2018 r. nie stanowiła przesłanki do skrócenia terminu 
składania ofert w postępowaniu, ustawa o finansach publicznych nie 
nakłada bowiem na jednostki sektora finansów publicznych obowiązku 
wydatkowania wszystkich przyznanych środków. Również pilność 

                                                      
53  Umowa dotacji z dnia 22 października 2018 r. znak BBF.WR.II-29/2018.22 zawartej pomiędzy Ministrem 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
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wymiany floty samochodowej nie mogła być taką przesłanką, gdyż nie 
znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym. PGW WP w dniu ogłoszenia 
przetargu dysponowało flotą samochodową, a z Raportu Instytutu Badań 
Rynku Motoryzacyjnego SAMAR nie wynikało, by korzystanie 
z posiadanych samochodów stwarzało zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. O braku potrzeby pilnego zakupu samochodów 
świadczyć może także, że zakupione samochody zostały przekazane 
poszczególnym RZGW dopiero w drugiej połowie lutego 2019 r., a więc 
ponad dwa miesiące po ich protokolarnym odbiorze. Było to spowodowane 
niewyposażeniem samochodów w opony zimowe. Dodatkowo należy 
podkreślić, iż istniała możliwość zgłoszenia ww. wydatków do wydatków 
budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego.  

W ocenie NIK skrócenie terminu wyznaczonego na składanie ofert, było 
postępowaniem niezgodnym z art. 43 ustawy Pzp. 

3. W PGW WP w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę w 2018 r. – 200 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu 
SUV, z napędem 4x4 klasy niższej lub średniej wg klasyfikacji SAMAR, 
pominięto wyposażenie samochodów w opony zimowe, pomimo że termin 
realizacji umowy określono do dnia 28 grudnia 2018 r., tj. w okresie jesienno-
zimowym. Na skutek takiego postępowania dostarczone samochody były 
wyposażone w opony letnie i przez ponad dwa miesiące nie zostały fizycznie 
odebrane przez przedstawicieli PGW WP z miejsca dostawy z powodu 
oczekiwania na zakup i wymianę opon zimowych54. 

(dowód: akta kontroli, str. 7066-7106, 7499-7541, 7707-7716, 8062-8077) 

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego, wyjaśnił, że: Początkowo planowano 
przekazanie samochodów do RZGW w pierwszej połowie stycznia, jednak ze 
względu na warunki pogodowe i kwestionowanie przez RZGW zasadności 
przemieszczania samochodów na oponach letnich decyzją Prezesa (…) lub 
Pani Prezes (…) decyzja o dystrybucji samochodów została przełożona do 
czasu zmiany warunków pogodowych lub wyposażenia w opony zimowe. 
Wskazał także, iż Samochody standardowo są wyposażone przez producenta 
w opony letnie. Zmiana standardowego wyposażenia wiązałaby się 
prawdopodobnie ze zwiększeniem kosztów zamówienia oraz opóźnieniem jego 
realizacji. Nie było pewności czy dodatkowe wyposażenie będzie zgodne 
z warunkami udzielenia dotacji55. Wyjaśnił także, iż Wszystkie wątpliwości 
dotyczące umowy dotacji konsultowałem z Dyrektorem Departamentu 
Ekonomicznego (…). 

 (dowód: akta kontroli, str. 2649-2650, 7066-7106, 7117-7119) 

Z kolei Dyrektor Departamentu Ekonomicznego wyjaśnił, że Pan Dyrektor (…) 
nie konsultował ze mną możliwości objęcia postępowaniem przetargowym (na 
zakup 200 samochodów osobowych – dopisek kontrolera) zakupu opon 
zimowych dla 200 samochodów objętych ww. zamówieniem. 

(dowód: akta kontroli, str. 7182-7129) 

                                                      
54  W dniu 15 stycznia 2019 r. PGW WP wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę opon zimowych do samochodów osobowych typu SUV, marki Hyundai Tucson 1,6 T-GDI 4x4. 
W ogłoszeniu o zamówieniu wskazano, że „w związku z porą odbioru samochodów przypadającą na 
miesiące zimowe, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników oraz ze względu na groźbę braku wypłacenia 
odszkodowania zachodzi konieczność wymiany opon na zimowe”.  

55  Umowa dotacji z dnia 22 października 2018 r. znak BBF.WR.II-29/2018.22 zawartej pomiędzy Ministrem 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
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Zastępca Prezesa PGW WP wyjaśniła: Opis przedmiotu zamówienia został 
zlecony Instytutowi Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, który odpowiadał 
za właściwy opis wymagań dotyczących zamawianych samochodów. Na etapie 
ogłaszania przetargu nie uczestniczyłam w żadnych rozmowach dotyczących 
zakupu samochodów na zimowych oponach. Nie pamiętam by sprawa 
dostarczenia samochodów wyposażonych w opony zimowe była przedmiotem 
rozmów. Dyskusje dotyczyły miejsca dostawy. 

(dowód: akta kontroli, str. 7130-7131) 

W ocenie NIK zakup w okresie zimowym, samochodów wyposażonych 
w opony letnie był postępowaniem nierzetelnym i niegospodarnym, 
skutkującym brakiem możliwości korzystania z tych samochodów przez ponad 
dwa miesiące. 

4. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę w 2018 r. – 11 szt. fabrycznie nowych 
quadów kontrola wykazała, że: 

a) W ogłoszeniu o zamówieniu na „dostawę w 2018 r. – 11 szt. fabrycznie 
nowych quadów” w Sekcji IV pkt. 2.2) Kryteria, PGW WP wskazał kryterium 
„cena” ze znaczeniem 60%, nie wskazując jakie inne kryterium będzie miało 
znaczenie w 40%. W pkt 15.2 SIWZ wskazano, że oferty będą oceniane na 
podstawie kryterium „cena” – waga 60% oraz kryterium „okres gwarancyjny” 
– waga 40% 

(dowód: akta kontroli, str. 2548-2558, 13486-13509) 

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego, wyjaśnił, że: SIWZ zawiera 
2 kryteria i był upubliczniony na stronie internetowej zamawiającego. 
Przekazanie ogłoszenia z jednym kryterium (cena – 60%), nastąpiło 
w wyniku przeoczenia przez pracownika odpowiedzialnego za to 
postępowanie. (…) Zgodnie z komentarzem do Prawa zamówień 
publicznych56 J. Pieroga (art. 41 ust. 4), w przetargu nieograniczonym 
ogłoszenie, jako czynność zamawiającego w postępowaniu, pełni głównie 
funkcję propagującą postępowanie oraz informującą skrótowo o warunkach 
zamówienia; jest to skrócona wersja podstawowego dokumentu 
przetargowego jakim dla wykonawców jest SIWZ. (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 2647-2650) 

NIK podziela argumentację przedstawioną przez Dyrektora Departamentu 
Organizacyjnego, iż ogłoszenie w przetargu nieograniczonym, pełni głównie 
funkcję propagującą postępowanie oraz informującą skrótowo o warunkach 
zamówienia, dlatego tym bardziej ogłoszenie to powinno zawierać wszystkie 
istotne elementy dotyczące zamówienia, a jednocześnie nie powinno 
w zakresie treści prezentowanych danych różnić się od treści takich samych 
danych zawartych w SIWZ.  

W ocenie NIK opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu na dostawę 
11 quadów, w którym zamieszczono tylko jedno kryterium oceny ofert 
o wadze 60%, bez podania pozostałych kryteriów było działaniem 
nierzetelnym. 

                                                      
56  Pieróg J., Prawo zamówień publicznych – Komentarz 14. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2017 r. 
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b) W dniu 7 grudnia 2018 r., w wyniku postępowania o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego, Prezes PGW WP zawarł umowę 
nr KZGW/KP/2018/02 na dostawę 11 quadów z dostawą do RZGW 
w Szczecinie, za cenę jednostkową brutto 54,7 tys. zł., pomimo że 
z zapotrzebowania na sprzęt, przekazanego przez RZGW, wynikała 
potrzeba zakupienia dziewięciu quadów dla RZGW w Szczecinie. 
Wynikającej z ww. umowy płatności za zakup 11 quadów dokonano w dniu 
28 grudnia 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 2559-2566, 2582-2629, 6012-6074) 

Kierownik Wydziału Utrzymania wyjaśniła: Taką decyzję podjęła Pani 
Dyrektor A. (była Dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą 
– dopisek kontrolera). Zamiarem było, by wyposażyć wszystkie RZGW 
w quady. Po zawarciu umowy okazało się, że nie wszystkie RZGW 
potrzebowały quady. 

(dowód: akta kontroli, str. 2630-2631) 

Była Dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą wyjaśniła 
m.in., że: Po otrzymaniu zapotrzebowania spytałam się pracowników, 
czy w ich opinii quady będą potrzebne tylko RZGW w Szczecinie. Nie 
pamiętam kto powiedział, że też inne RZGW będą mogły potrzebować 
quadów, ze względu na topografię terenu. Ponadto wykonując polecenie 
sporządzenia zapotrzebowania w kwocie orientacyjnie równej przyznanej 
dotacji razem z Panem Dyrektorem (…) „manewrowaliśmy” liczbą 
i rodzajami sprzętu tak, by łączna kwota wydatku pokrywała się z kwotą 
dotacji, konsultując się z pracownikami wydziału utrzymania. Nie było 
ustalenia że każde RZGW otrzyma po jednym quadzie. Decyzja o liczbie 
przyznanych dla każdego RZGW miała zapaść później przez założeniu, 
że zrewidowanie zapotrzebowania na sprzęt nastąpi przed przetargiem. 

(dowód: akta kontroli, str. 2643-2645) 

Obecny Dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą 
oświadczył, ze: (…) w 2018 r. nie było prowadzone rozeznanie 
zapotrzebowania na quady przez poszczególne RZGW poza ogólnym 
rozeznaniem na sprzęt, w wyniku którego zapotrzebowanie na quady 
zgłosiło jedynie RZGW w Szczecinie. 

(dowód: akta kontroli, str. 2689) 

W ocenie NIK zwiększenie zapotrzebowania o dwa quady za kwotę 
109,5 tys. zł brutto, mimo braku zapotrzebowania ze strony RZGW 
w Szczecinie, a następnie zakupienie tych dwóch quadów było działaniem 
niecelowym i niegospodarnym. 

5. Plan zamówień publicznych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, 2018 rok, pełniący również funkcję planu postępowań o udzielenie 
zamówień, zamieszczono na stronie internetowej PGW WP w dniu 
20 marca 2018 r., czyli po 68 dniach od dnia przyjęcia planu finansowego, 
zawartego w załączniku nr 14 do ustawy budżetowej, która została 
opublikowana w dniu 11 stycznia 2018 r. Natomiast zgodnie z art. 13a ust. 1 
ustawy Pzp, zamawiający, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub 
planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań 
o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku 
finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.  

(dowód: akta kontroli, str. 2660-2662) 
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P.o. Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych wyjaśnił: Regulamin 
udzielania zamówień publicznych w PGW WP, (…) nie wskazuje różnic między 
Planem zamówień publicznych, a Planem postępowań o udzielenie zamówień. 
W świetle powyższego, ze względu na brak regulaminowych różnic między tymi 
dokumentami, a tym samym dopuszczalną formalnie identyczność treści, 
obydwa dokumenty były zatwierdzone i aktualizowane pod nazwą „Plan 
zamówień publicznych”, zgodny w treści z art. 13a ustawy UPZP.     

(dowód: akta kontroli, str. 2659) 

Prezes PGW WP wyjaśnił: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
jest nowo utworzoną, państwową osoba prawną. Na początku jej istnienia, 
ze wszystkich jednostek PGW WP, w tym nowo powstałych (RZGW Białystok, 
Bydgoszcz, Lublin i Rzeszów) zebrano potrzeby w zakresie dostaw, usług 
i robót budowlanych. Zgłoszone potrzeby wielokrotnie przekraczały dostępne 
środki finansowe, którymi dysponował zamawiający. Aby zatem przygotować 
plan postępowań o udzielenie zamówień w sposób możliwie rzetelny, 
konieczne było zweryfikowanie zgłoszonych potrzeb, a także przegląd 
dostępnych środków finansowych (bieżące, inwestycyjne), aby oprzeć plan 
zamówień o środki, które zabezpieczył zamawiający. Czas, o jaki wydłużono 
moment publikacji planu postępowań o udzielenie zamówień w stosunku do 
wymagań Prawa zamówień publicznych, był niezbędny na przygotowanie planu 
odpowiadającego możliwościom finansowym zamawiającego.  

 (dowód: akta kontroli, str. 2664) 

Opublikowanie dokumentu, pełniącego funkcję planu postępowań o udzielenie 
zamówień, po 38 dniach po terminie ustawowym było działaniem niezgodnym 
z prawem. 

6. W PGW WP przekazano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego: 

a) na dostawę sprzętu komputerowego do UPUE, w dniu 16 stycznia 2019 r. 
tj. po 42 dniach od zawarcia umów z wykonawcami, pomimo że zgodnie 
z art. 95 ust. 1 i 2  ustawy Pzp  ogłoszenie takie powinno zostać 
przekazane nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.  

Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych wyjaśnił, 
że przekazanie ogłoszenia po terminie określonym w art. 95 ustawy Pzp 
nastąpiło w wyniku przeoczenia tego terminu. 

(dowód: akt kontroli, str. 4768-4769, 4771-4778) 

b) na dostawę w 2018 r. – 11 szt. fabrycznie nowych quadów, do Biuletynu 
Zamówień Publicznych w dniu 6 lutego 2019 r., tj. po 61 dniach od 
zawarcia umowy z wykonawcą,  

(dowód: akta kontroli, str. 2427-2450, 2567-2568) 

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego wyjaśnił: Przekazanie ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia nastąpiło w dniu 6 lutego 2019 r., tj. 30 dni po 
terminie określonym w art. 95 ust. 1 ustawy. Opóźnienie w opublikowaniu 
ogłoszenia o zawarciu umowy nastąpiło w wyniku przeoczenia tego 
terminu przez pracownika odpowiedzialnego za to postępowanie. (…)  

(dowód: akta kontroli, str. 2649-2650, 2647-2648) 

Przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia po 42 dniach 
w przypadku dostawy sprzętu komputerowego oraz po 61 dniach 
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w przypadku dostawy quadów, od dnia zawarcia umów z wykonawcami 
było postępowaniem niezgodnym z ustawą Pzp. 

7. W PGW WP nie sprawowano bieżącego nadzoru nad realizacją zamówień 
publicznych w 2018 r. Na dzień 11 marca 2019 r. Zastępca Prezesa PGW WP 
jedynie w odniesieniu do 79 spośród 556 zrealizowanych w 2018 r. zamówień 
publicznych dysponował pełnymi danymi o ich wykonaniu (tj. zrealizowany tryb 
udzielenia zamówienia, data podpisania umowy, wartość udzielonego 
zamówienia z VAT, kwota wydatku w 2018 r., uwagi). W dniu 11 marca 2019 r. 
kontrolerom NIK przekazano dane w zakresie wykonanych zamówień jedynie 
w odniesieniu do 234 spośród ww. 556 zrealizowanych zamówień57. 
W przypadku 103 planowanych zamówień nie dysponowano żadnymi 
informacjami o ich realizacji. W pozostałych 52 przypadkach nie dysponowano 
przynajmniej jedną daną dotyczącą realizacji zamówienia. Dopiero w dniu 
5 kwietnia 2019 r. PGW WP przekazało kontrolerom NIK uzupełniony Plan 
zamówień publicznych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, rok 
2018.  

(dowód: akta kontroli, str. 2503-2540, 3293-3304) 

Zastępca Prezesa PGW WP wyjaśniła, że: (…) Monitoring zamówień 
publicznych, w oparciu o plan zamówień, odbywa się poprzez opiniowanie 
każdego zakupu, o dowolnej wartości, ponoszonego w trybie Pzp, przez 
Wydział Zamówień Publicznych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, 
natomiast wykonanie budżetu weryfikują służby finansowe jednostek PGW WP. 
Pracownicy ww. komórek sprawdzają, czy zgłaszany zakup znajduje się 
w planie zamówień publicznych, z którą pozycją planu się agreguje i w związku 
z tym jaki reżim prawny, stosownie do wartości, go dotyczy (postępowanie 
o wartości poniżej 30 tys. euro, prób „krajowy” albo próg „unijny”, a także czy 
zostały zabezpieczone niezbędne środki finansowe na dane zamówienie.  

(dowód: akta kontroli, str. 2503-2540) 

Prezes PGW WP wyjaśnił: Bezpośrednim powodem pozostawienia pustych, 
niewypełnionych pól w zestawieniu zbiorczym, był brak wypełnienia 
wspomnianych pól przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 
w przesłanych do KZGW zestawieniach. Krótki czas na zebranie informacji 
utrudnił zebranie wszystkich danych. Zamawiający podjął działania mające na 
celu uzupełnienie brakujących danych. 

(dowód: akta kontroli, str. 2544-2547) 

Brak bieżącego nadzoru nad realizacją planu zamówień publicznych i związany 
z tym brak wiedzy w KZGW o realizacji ww. zamówień przez poszczególne 
jednostki organizacyjne PGW WP, skutkował zgodnie z wyjaśnieniami Z-cy 
Prezesa PGW WP, niewnioskowaniem do MGMiŻŚ o umieszczenie części 
niezrealizowanych przez RZGW wydatków, przeznaczonych na zakup sprzętu, 
w wykazie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają 
z upływem roku budżetowego.  

(dowód: akta kontroli, str. 1745-1749) 
Zdaniem NIK, stan ten świadczy o braku zapewnienia funkcjonowania w PGW 
WP w obszarze zamówień publicznych adekwatnej, skutecznej i efektywnej 
kontroli zarządczej, której celem, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych jest m.in. zapewnienie: zgodności działalności z przepisami prawa 

                                                      
57  W planie zamówień publicznych PGW WP na 2018 r. (aktualizacja z dnia 16 listopada 2018 r.) 

uwzględniono 250 zamówień, z czego w odniesieniu do 16 wskazano w toku kontroli, że nie zostały one 
zrealizowane w 2018 r. 
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i procedurami wewnętrznymi; skuteczności i efektywności działania; 
efektywności i skuteczności przepływu informacji; zarządzania ryzykiem. 
W ocenie NIK było to postępowanie nierzetelne. 

8. W PGW WP nie prowadzono bieżącego monitoringu realizacji zakupu sprzętu 
zleconego niektórym rzgw, czego skutkiem było nieujęcie wydatków w kwocie 
odpowiadającej planowanym wydatkom na zakup ww. sprzętu we wniosku 
o umieszczenie w wykazie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie 
wygasają z upływem roku budżetowego i utratą części środków przyznanych 
ww. dotacją. 

Z rozliczenia umowy dotacji nr BBF.WR.II-29/2018.22 z dnia 22 października 
2018 r. wynika, że PGW WP zrezygnowało z zakupu sprzętu na łączną kwotę 
3 041,5 tys. zł58, w tym sprzętu na kwotę 54,0 tys. zł59, którego zakup został 
zlecony60 niektórym rzgw61. W pismach przydzielających niektórym rzgw środki 
na zakup sprzętu zawarta została klauzula Przyznane środki finansowe należy 
wydatkować do końca br., jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą 
o ustalenie terminu płatności za zakupione sprzęty w pierwszej połowie grudnia 
2018. 

(dowód: akta kontroli, str. 1887, 1958-1964, 3707-3737) 

Prezes PGW WP wyjaśnił m.in., że PGW WP nie zobowiązywało do 
raportowania realizacji zakupu sprzętu poszczególne rzgw. (…) większość 
z planowanych zakupów, które zostały zlecone rzgw były wydatkami 
o charakterze bieżącym, nie przewidywano problemów z zakresie zakupu 
mniejszego sprzętu, który nie stanowił wydatku majątkowego. 

(dowód: akta kontroli, str. 1959) 

Zastępca Prezesa działający z upoważnienia Prezesa PGW WP wyjaśnił, 
że Minister Finansów wydał decyzję przyznającą środki finansowe na zakup 
sprzętu w dniu 15 października 2018 r. W międzyczasie toczyły się 
postępowania przetargowe, których część została przekazana do prowadzenia 
poszczególnym regionalnym zarządom gospodarki wodnej. Do dnia 
14 listopada 2018 r. czyli do dnia przekazania zapotrzebowania na „środki 
niewygasające” do MGMiŻŚ nie posiadaliśmy jako PGW Wody Polskie wiedzy 
na temat braku możliwości zakupu sprzętu przez RZGW, dlatego też nie 
zostały one uwzględnione we wniosku. 

(dowód: akta kontroli, str. 1746-1747) 

Z rozliczenia tej umowy wynika, że rezygnacja przez PGW WP z zakupu 
sprzętu kwota 2 200,5  tys. zł dotyczyła sprzętu, którego parametry techniczne 
i możliwości funkcjonalne odpowiadały właściwościom innych pozycji sprzętu 
przewidzianego do zakupu lub nie zostały skorelowane parametry techniczne 
poszczególnych rodzajów sprzętu. I tak: 

a) Koparko-odmularka kołowa i spycharki gąsiennicowe – rezygnacja 
z zakupu z powodu posiadania tych samych możliwości i funkcji przez 
koparko-ładowarki, które zakupiono w ramach wydatków, które nie wygasły 
z końcem 2018 r.; 

b) laweta niskopodłogowa i laweta niskopodwoziowa do ciągnika 3,5 t – 
rezygnacja z zakupu z powodu braku wiedzy jaki odpowiednio sprzęt 

                                                      
58  Według oszacowanej wartości sprzętu zawartej we wniosku z dnia z dnia 28 września 2018 r. 
59  Po ostatecznej rezygnacji przez PGW WP KZGW ze zlecenia rzgw realizacji zadań na kwotę 567,0 tys zł 

celem uniknięcia przekroczenia limitów wynikających z prawa zamówień publicznych. 
60  Pismami PGW WP KZGW z dnia 19 października 2018 r. 
61  RZGW w Szczecinie, RZGW w Gliwicach, RZGW w Gdańsku, RZGW w Warszawie. 
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i ciągniki zostaną zakupione, nie było możliwe określenie parametrów lawet 
i zapewnienie ich kompatybilności ze sprzętem; 

c) mały ciągnik koszący – rezygnacja z zakupu z powodu takiego samego 
zakresu technicznych możliwości kosiarek samojezdnych, planowanych 
również do zakupu. 

(dowód: akta kontroli, str. 1958-1959) 

Zastępca Prezesa PGW WP wyjaśnił, że regionalne zarządy gospodarki 
wodnej zgłaszały we wrześniu 2018 r. potrzeby na zakupy specjalistycznego 
sprzętu do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Na podstawie zebranych 
danych z poszczególnych jednostek powstała wstępna lista sprzętu wraz 
z oszacowaniem kosztów jego zakupu. Proces selekcji i weryfikacji 
zapotrzebowania trwał do połowy października. Ze względu na bardzo szeroki 
asortyment należało zagregować potrzeby pod kątem możliwości finansowych 
i czasu pozostającego na przeprowadzenie procedury zamówień publicznych 
i wyłonienie Wykonawców. (…) W tak krótkim czasie przygotowano ponad 20 
opisów przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zdecydowano na 
zakup sprzętu, na który było największe zapotrzebowanie i którego dostawa 
była możliwa w ramach przyznanych środków w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 5793-5794) 

W ocenie NIK, brak monitorowania przebiegu zakupu sprzętu zleconego 
niektórym rzgw, oraz brak rozeznania właściwości sprzętu, na etapie 
wnioskowania o dotację było postępowaniem nierzetelnym. 

9. W PGW WP wydatkowano środki dotacji, uzyskane na podstawie umowy 
zawartej w dniu 30 sierpnia 2018 r. przez Z-cę Prezesa PGW WP z MGMiŻŚ 
nr BBF.WR.II-27/2018.22, niezgodnie z tą umową. Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy 
dotacji nr BBF.WR.II-27/2018.22 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 (…). Według planu 
rzeczowo-finansowego kwoty dotacji na realizację m.in. niżej wymienionych 
zadań zostały określone w wysokości: 

a) „Remont suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kaczorów” – 
3 000 tys. zł; 

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

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

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

g) Przywrócenie szczelności ekranu zapory czołowej zbiornika Sosnówka” 
– 50 tys. zł; 

h) „Zbiornik Przeworno, gm. Przeworno – 1 500 tys. zł; 
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i) „Przywrócenie parametrów technicznych wału prawego Nysy Łużyckiej 
wraz z doszczelnieniem w m. Łęknica województwo Lubuskie od km 
79,900 do km 80,960” – 200 tys. zł; 

j) „Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu jazu 

piętrzącego wodę w km 295+060 rzeki Wieprz”  7,2 tys. zł; 

k) „Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu jazu 
piętrzącego wodę w km 298+600 rzeki Wieprz” – 5,7 tys. zł. 

Zgodnie z § 2 ust. 3 umowy dotacji Dotowany ponosi pełną odpowiedzialność 
za prawidłowość i rzetelność wydatkowania środków dotacji, natomiast zgodnie 
z § 7 tej umowy wszelkie zmiany treści umowy, wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

Według korekty rozliczenia końcowego przedmiotowej dotacji, przekazanej 
przez PGW WP do MGMiŻŚ przy piśmie z dnia 7 lutego 2019 r., kwota 
wydatkowana na zadanie wymienione w punkcie a) wyniosła 3 012,6 tys. zł, 
punkcie b – 134,2 tys. zł, punkcie c) – 137,5 tys. zł, punkcie d) – 444,1 tys. zł, 
punkcie e) – 1 170,0 tys. zł i punkcie f) – 136,2 tys. zł, natomiast na zadania 
wymienione w punktach g)-k) nie poniesiono żadnych kosztów. Z korekty 
rozliczenia wynika, iż z zadania wymienionego w punkcie g) w 2018 roku 
zrezygnowano, ponieważ wykonanie projektu na zadanie wymaga m.in. 
wykonania odwiertów kontrolnych korpusu zapory czołowej, (…) zakłada się 
rozpoczęcie zadania w 2019 r. W przypadku zadania wymienionego w punkcie 
h), ze względu na m.in. nieudane postępowania przetargowe i zawarcie umowy 
realizacyjnej w grudniu 2018 r., roboty realizowane będą dopiero w 2019 r., dla 
zadania wymienionego w punkcie i) wykonano Program Funkcjonalno-
Użytkowy, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zadane będzie 
realizowane w systemie projektuj i buduj, opracowano rozwiązania 
koncepcyjne. Zrezygnowano także z realizacji zadań wymienionych w punktach 
j)-k) ponieważ zalecenia organów nadzoru budowlanego zostały wykonane 
przez użytkowników przedmiotowych budowli. 

(dowód: akta kontroli, str. 3660-3689) 

Dyrektor Departamentu Ekonomicznego PGW WP wyjaśnił, że na spotkaniu 
roboczym przedstawicieli MGMiŻŚ i PGW WP, w dniu 10 października 2018 r., 
dotyczącym umowy dotacji BBF.WR-II/27/2018.22 z dnia 30 sierpnia 2018 r., 
ustalono, iż w przypadku pojawienia się oszczędności na pozostałych 
zadaniach możliwe będzie zwiększenie finansowania na zadaniach na których 
oferty przedłożone w przetargu przewyższały środki zaplanowane na ten cel. 
Wyjaśnił także, że: Decyzje nakazowe nadzoru budowlanego stanowiły 
podstawę wydania decyzji Ministra Finansów (…) z dnia 12 lipca 2018 r., 
zgodnie z którą PGW WP przeprowadziło postępowania przetargowe. Po 
ostatecznych rozstrzygnięciach okazało się, że część ofert przewyższa 
wartości planowane. Ponieważ decyzja MF została wydana dla PGW WP na 
wykonanie decyzji nakazowych zgodnie z załączonym wnioskiem, 
finansowanie tych zadań mogło być realizowane jedynie do wysokości 
przyznanych środków. PGW WP pismem (…) z dnia 26 listopada wystąpiło do 
MGMiŻŚ z wnioskiem o dokonanie korekty ww. decyzji Ministra Finansów 
w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych oraz spodziewanym 
wydatkowaniem w 2018 r. środków wynikających z realnego zaawansowania 
prac i harmonogramu realizacji zadań ujętych w załączniku 1 do umowy dotacji. 
(…) w dniu 21 grudnia 2018 r. został przesłany do MGMiŻŚ zaktualizowany 
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plan rzeczowo – finansowy wykonania zadań (…) w celu przygotowania aneksu 
do umowy. Ostatecznie aneks do umowy (…) nie został podpisany. W dniu 
11 stycznia 2019 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, a PGW WP zostało podpisane oświadczenie stron, zgodnie 
z którym pomniejszono kwotę zawartej umowy dotacji, na podstawie korekty 
decyzji Ministra Finansów (…) z dnia 31 grudnia 2018 r. Różnice pomiędzy 
planem rzeczowo – finansowym a wykonaniem zostały opisane w końcowym 
rozliczeniu dotacji w kolumnie „uwagi” i zaakceptowane przez Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 3942-3944, 4501-4518, 4583-4585) 

Powyższe postępowanie było niezgodne z postanowieniami umowy dotacji. 

10. Niewykorzystane kwoty dotacji w łącznej wysokości 42,9 tys. zł zostały 
przekazane na rachunek MGMiŻŚ w dniach od 14 do 25 stycznia 2019 r., tj. od 
4 do 15 dni po terminie ich zwrotu wynikającym z § 6 ust. 2 umowy dotacji nr 
1/DE/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 omawianej umowy dotacji, Dotacja w części 
niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na rachunek 
bankowy Dotującego (…) w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. Od kwoty 
niewykorzystanej dotacji, zwróconej po 10 stycznia 2019 r., nalicza się odsetki 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od 
11 stycznia 2019 r. (zgodnie z § 6 ust. 2).  

Skutkiem powyższego była wpłata przez PGW WP, w dniu 7 lutego 2019 r., na 
rachunek Dotującego (MGMiŻŚ) kwoty 109,87 zł.  z tytułu odsetek w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 3810-3908) 

Dyrektor Departamentu Ekonomicznego PGW WP wyjaśnił, że zwrot 
niewykorzystanej dotacji po terminie wynikającym z zapisów umowy dotacji 
wynikał z: wpływu środków od kontrahentów po 10 stycznia 2019 r., 
dotyczących korekt płatności z 2018 r. (...), wpływu środków od najemców 
nieruchomości z tytułu refaktur, ostatecznego rozliczenia płatności 
ponoszonych z różnych źródeł finansowania (np. częściowo ze środków dotacji, 
a częściowo z rachunku partycypacji/rachunku bieżącego), refundacji przez 
Powiatowy Urząd Pracy kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem 
bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych wypłaconych w 2018 r.; 
refundacji przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie wynagrodzenia opiekuna 
stażu wypłaconego z dotacji w 2018 r.; refundacja wydatków z tytułu 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obiektu Stopnia Wodnego 
Rzeszów za IV kwartał 2018 r., wypłaconych z dotacji w 2018 r. Refundacji 
wydatków dokonano ze środków partycypacji w 2019 r.; zwrotu nienależnie 
wypłaconej nagrody rocznej.  

(dowód: akta kontroli, str. 3904-3908) 

W ocenie NIK, brak zapewnienia przez PGW WP, na etapie realizacji umowy 
dotacji, możliwości zwrotu niewykorzystanych środków w terminie wymaganym 
w umowie był działaniem nierzetelnym, a nieterminowy zwrot środków był 
postępowaniem niezgodnym z ww. umową dotacji. 

11. W dniu 30 sierpnia 2018 r. Z-ca Prezesa Wód Polskich, reprezentująca PGW 
WP zawarła z MGMiŻŚ umowę dotacji nr BBF.WR.II-27.2018.22, a w dniu 
22 października 2018 r. umowę dotacji nr BBF.WR.II-29/2018.22. Na żadnej 
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z umów nie widniała akceptacja głównego księgowego lub osoby 
upoważnionej, pomimo iż zgodnie z posiadanym upoważnieniem Z-ca Prezesa 
PGW była upoważniona do zwarcia ww. umów dotacyjnych, po uprzednim ich 
parafowaniu przez głównego księgowego lub osobę upoważnioną 

 (dowód: akta kontroli, str. 3631-3908) 

Dyrektor Departamentu Ekonomicznego PGW WP wyjaśnił, że Na umowach 
dotacji nr BBF.WR.II-27/2018.22 (…) oraz BBF.WR.II-29/2018.22 (…) 
zawartych pomiędzy PGW WP (…) a MGMiŻŚ brakuje akceptacji głównego 
księgowego z powodu niedopatrzenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 3942-3738) 

Zawarcie umów ww. dotacji przez Z-cę Prezesa PGW WP nastąpiło niezgodnie 
z udzielonym upoważnieniem. 

12. W PGW WP pierwsza spłata odsetek w kwocie 328,1 tys. zł, z tytułu 
oprocentowania pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na podstawie umowy 
Nr 128/2018/Wn-01/NZ-WA/P z dnia 21 czerwca 2018 r. o dofinansowanie 
realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce”, nastąpiła 
po terminie określonym w tej umowie. Zgodnie z pkt. 24, IV. Warunków 
szczególnych umowy „Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco 
w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, 
następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.”. 
Wypłata przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pierwszej transzy w wysokości 75 740,0 tys. zł nastąpiła w dniu 29 czerwca 
2018 r. Stosownie do ww. postanowień umowy pierwsza spłata odsetek 
powinna nastąpić w terminie do dnia 30 września 2018 r.62, gdy tymczasem 
pierwszej spłaty omawianych odsetek dokonano w PGW WP w dniu 
8 października 2018 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 720-769, 4021-4026, 4342-4352, 4400-4432) 

Dyrektor RZGW we Wrocławiu wyjaśnił: (…) trwające prace nad 
doprecyzowaniem sposobu naliczania odsetek polegały na technicznym 
opracowaniu algorytmu przeliczania wysokości odsetek (…). Problem 
w odpowiednim naliczeniu przedmiotowej kwoty powstał z powodu zmieniającej 
się w okresie od 2018-06-29 do 2018-09.28 stawki WIBOR 3M, która według 
Warunków szczegółowych do umowy pkt 13, określa oprocentowanie pożyczki. 
W związku z tym prowadzono telefonicznie i mailowo (…) korespondencję 
w celu potwierdzenia zgodności wysokości naliczonych odsetek z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mając na uwadze fakt, 
iż w § 5 pkt.2 ww. umowy spłacane przez Beneficjenta odsetki nie podlegają 
kapitalizacji, podjęto ryzyko niedotrzymania terminu na rzecz prawidłowo 
naliczonej kwoty zobowiązania wobec NFOŚiGW. Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgodnie z pismem Prezesa 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego nr KEK.3130.3.2018.mw z dnia 
31.01.2018 r. (…) dysponuje środkami finansowymi zgromadzonymi na 
rachunku bankowym wydatków bieżących tylko w wysokości 20% pozostałe 
80% jest zobowiązany przekazać do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Ostatecznie przyznano środki , które  otrzymaliśmy w dniu 08.10.2018r. oraz 
w tym samym dniu został dokonany przelew do NFOŚiGW. 

NIK stwierdza, że w piśmie Prezesa PGW WP z dnia 31 stycznia 2018 r., znak: 
KEK.3130.3.2018.mw zapisano: ustala się, iż 80% środków zgromadzonych wg 

                                                      
62  30 września 2018 r. wypadł w niedzielę. 
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stanu na ostatni dzień miesiąca należy przekazywać do KZGW na rachunek 
bankowy (…) do 5 dnia każdego miesiąca., a Dyrektor RZGW we Wrocławiu 
dysponował wystarczającą kwotą do uregulowania zobowiązania63. Spłata 
odsetek po terminie była niezgodna z postanowieniami ww. umowy pożyczki. 

(dowód: akta kontroli, str. 4342-4352, 4400-4432) 

13. W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zastępca Dyrektora RZGW w Poznaniu zawarł 
umowy zlecenia nr ROK/1130/6/2018 i nr ROK/1130/5/2018, natomiast 
Dyrektor RZGW w Rzeszowie w dniu 8 marca 2018 r. umowę zlecenie 
nr 2/2018 z pracownikami etatowymi PGW WP na czynności, które pracownicy 
mieli w zakresach swoich obowiązków. 

a) Przedmiotem umów cywilnoprawnych zawartych przez Zastępcę Dyrektora 
RZGW w Poznaniu była m.in. opieka nad nadbrzeżem cumowniczym przy 
śluzie Morzysław (…) (konserwacja terenów zielonych, konserwacja 
terenów utwardzonych). Zgodnie z zakresami czynności i odpowiedzialności 
osób zatrudnionych przez PGW WP RZGW w Poznaniu na stanowiskach: 
operator budowali piętrzących” w Nadzorze wodnym w Koninie, do ich 
obowiązków należało m.in. „utrzymanie w należytym stanie technicznym 
i eksploatacyjnym śluzy i obiektów towarzyszących poprzez ich prawidłową 
i zgodną z warunkami technicznymi oraz instrukcjami eksploatacji obsługę 
(…) wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych”, „obsługa 
śluz, przepompowni, zbiorników retencyjnych oraz innych obiektów 
hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego Konin.  

(dowód: akta kontroli str. 1488-1492; 3510-3619F;3621-3622; 3964-3965;) 

Zastępca Dyrektora RZGW w Poznaniu wyjaśnił że powierzone zakresy 
czynności i odpowiedzialności wskazują, że osoby te wykonywały w ramach 
świadczenia pracy czynności związane ze stanowiskiem operator budowli 
piętrzących polegające m.in. na utrzymaniu w należytym stanie technicznym 
i eksploatacyjnym śluzy i obiektów towarzyszących, obsługę śluz, 
przepompowni, zbiorników retencyjnych oraz innych obiektów 
hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego Konin, a zawarte z nimi 
umowy zlecenia nie dotyczą obiektów hydrotechnicznych tj. śluz, 
przepompowni, zbiorników retencyjnych, których obsługa wynika z umowy 
o pracę. Przedmiotowe umowy zlecenia dotyczą opieki nad nadbrzeżem 
cumowniczym na Kanale Ślesińskim stanowiącym odrębny obiekt niezwiązany 
z gospodarką wodną prowadzoną na śluzie. 

(dowód: akta kontroli, str. 3966-3969) 

Wyjaśnił także, że pojęcie innych obiektów hydrotechnicznych na terenie 
Nadzoru Wodnego Konin, zawarte w zakresach czynności, dotyczy obiektów 
(innych niż śluzy, przepompownie i zbiorniki retencyjne) i budowli wraz 
z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, zlokalizowanych 
(lub mogących pojawić się w wyniku prowadzonych inwestycji) na terenie 
Nadzoru Wodnego w Koninie, służących gospodarce wodnej oraz 
kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, tj. m.in. nabrzeża 
(zgodnie z definicją budowli hydrotechnicznej zawartą w § 3 ust. 1 pkt. 1 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne 

                                                      
63  Na rachunku RZGW we Wrocławiu w dniu 28 września 2019 r. stan konta przed konsolidacją wynosił 

452,7 tys. zł. 
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i ich usytuowanie64). Podkreślił również, że przepis ten faktycznie (…) definiuje 
budowlę hydrotechniczną ale z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, zgodnie z którym 
przepisy rozporządzenia stosuje się przy budowie i przebudowie budowli 
hydrotechnicznych, a obiekty związane z wodą, czy też na wodzie nie zawsze 
są obiektami hydrotechnicznymi, (…) albowiem przystań nie kształtuje zasobów 
wodnych oprócz okresu w trakcie jej budowy (…) przystań – miejsce 
przystosowane dla jachtów i innych niewielkich jednostek pływających – służy 
dla sportu i rekreacji. Wyjaśnił także, że „Całość powierzanych zadań będących 
przedmiotem umowy, (…) mających charakter sezonowy i realizowanych poza 
godzinami pracy, nie wynikała z powielania wykonywanych obowiązków 
pracownika (…) w zakresie utrzymywania publicznych śródlądowych wód 
powierzchniowych, określonych w art. 227 Prawa wodnego. (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 4519-4555) 

Zastępca Dyrektora RZGW w Poznaniu stwierdził także, że ww. umowy 
zlecenia (…) dotyczyły opieki nad nabrzeżem cumowniczym przy śluzie 
Morzysław (§ 1 ust.1 umowy) i swym zakresem doprecyzowanym w ust. 2 § 1 
umowy nie stanowiły tej samej pracy, co określona w umowie o pracę i tym 
samym nie mogły być potraktowane jako kontynuacja stosunku pracy 
w godzinach nadliczbowych (w rozumieniu art. 151 KP). (…)wymienione 
czynności stanowiące utrzymanie wód, nie stanowiły przedmiotu umowy (…) 
celem umowy nie było powierzenie zleceniobiorcom działań zmierzających do 
zachowania stanu dna lub brzegów oraz na remoncie lub konserwacji 
istniejących budowli regulacyjnych tj. działań definiowanych w ust. 1 art. 227 
Prawa wodnego jako utrzymywanie publicznych śródlądowych wód 
powierzchniowych. (…) zakres przedmiotowy (nabrzeże) został w zakresie 
powierzanych zadań ograniczony do konserwacji terenów zielonych i terenów 
utwardzonych, a zatem w sposób odmienny i zdecydowanie węższy względem 
zakresu wynikającego z zakresu czynności i odpowiedzialności (…) opieka nad 
nabrzeżem cumowniczym dotyczyła tylko i wyłącznie działań wynikających 
z udostępnienia tegoż nabrzeża osobom trzecim na potrzeby rekreacyjnego 
i turystycznego korzystania z żeglugi i umożliwienia im korzystania z obiektu 
Wód Polskich w czasie poza godzinami pracy.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 3992-3996) 

Zdaniem NIK, nie można podzielić argumentacji wskazanej w wyjaśnieniach, 
gdyż zgodnie z zakresami czynności do obowiązków tych osób należy obsługa 
innych obiektów hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego Konin, 
co wskazuje, iż w ramach zawartej z PGW WP umowy o pracę obsługiwać 
mogą oni wszelkie obiekty hydrotechniczne zlokalizowane na terenie Nadzoru 
Wodnego Konin, w tym także m.in. nabrzeża cumownicze. Zgodnie z § 3 ust. 1 
pkt. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, 
budowla hydrotechniczna jest to budowla wraz z urządzeniami i instalacjami 
technicznymi z nimi związanymi, służąca gospodarce wodnej oraz 
kształtowaniu zasobów wodnych, jak również korzystaniu z nich, w tym m.in. 
nabrzeża65. Ponadto, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, 

                                                      
64  Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 597. 
65  Z kolei ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1202)  definiuje pojęcie 

budowli, przez które należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury tj. m.in. obiekty hydrotechniczne. Dodatkowo, zgodnie z art. 16 ust. 1 ust  65 ustawy Prawo 
Wodne urządzenie wodne jest to urządzenie lub budowla służąca nie tylko do kształtowania zasobów 
wodnych ale także do korzystania z tych zasobów, co umożliwiają nabrzeża, mola, pomosty i przystanie. 
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utrzymywanie wód, o którym mowa w wyjaśnieniach Zastępcy Dyrektora 
RZGW w Poznaniu realizowane jest przez m.in.:  

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych; 

2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód 
powierzchniowych; 

3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód 
powierzchniowych; (…) 

5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych 
oraz ich zabudowę biologiczną(…).  

Zgodnie z § 1 punkt 2 omawianych umów cywilnoprawnych praca zlecona 
dotyczyła opieki nad nabrzeżem tj. „konserwacji terenów zielonych 
i konserwacji terenów utwardzonych”.  

Nie można także zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w wyjaśnieniach 
Zastępcy Dyrektora RZGW w Poznaniu, iż Kanał Ślesiński jest obiektem 
niezwiązanym ze Śluzą Morzysław, gdyż śluza ta zlokalizowana jest w km 
0+430 Kanału Ślesińskiego66 i stanowi jedną z czterech śluz zlokalizowanych 
na ww. kanale. Nie stanowi więc ona odrębnego obiektu, ale infrastrukturę 
będącą częścią ww. kanału wodnego łączącego Wartę z Gopłem, 
stanowiącego szlak żeglowny II klasy. 

Wobec powyższego, wskazana w zakresie obowiązków „obsługa (…) innych 
obiektów hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego Konin” odnosi się 
również do przedmiotu zawartych w dniu 24 kwietnia 2018 r. umów 
cywilnoprawnych, tj. opieki nad nabrzeżem cumowniczym przy śluzie 
Morzysław. 

b) Przedmiotem umowy cywilnoprawnej zawartej przez Dyrektor RZGW 
w Rzeszowie  w dniu 8 marca 2018 r.. była m.in. wizualna kontrola stanu 
obiektów Zapory Wodnej w Klimkówce 1 raz na dobę w dni wolne od pracy 
(…). Zgodnie z zakresem czynności pracownika etatowego PGW WP 
zatrudnionego na stanowisku: Kierownik Zbiornika Wodnego Klimkówka, do 
jego obowiązków należy m.in. nadzór i prowadzenie pomiarów oraz 
obserwacji urządzeń kontrolno-pomiarowych, jak tez utrzymywanie tych 
urządzeń w stałej sprawności oraz prowadzenie szczegółowej obserwacji 
obiektu, w tym wykonywanie obserwacji i pomiarów.   

(dowód: akta kontroli, str. 1488-1492; 3510-3619F;3621-3622; 3964-3965;) 

Dyrektor RZGW w Rzeszowie wyjaśniła, że głównym zadaniem zbiornika 
wodnego Klimkówka jest w szczególności ochrona przed powodzią terenów 
leżących w dolinie rzeki (…), dlatego też zbiornik ten wyposażony jest 
w aparaturę kontrolno-pomiarową stanowiącą sieć pomiarowo-obserwacyjną 
w zakresie osłony meteorologiczno-hydrologicznej. Osłona zbiornika 
prowadzona jest w oparciu o sieci sygnalizacyjnych stacji pomiarowych 
obsługiwanych przez obserwatorów (…). Monitoring sytuacji na zbiorniku 
prowadzony jest raz na dobę, również w soboty i niedzielę. W związku z tym 
istniała konieczność zapewnienia ciągłości kontroli stanu technicznego oraz 
opracowywania i wysyłania meldunku o stanie zbiornika a tym samym 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy obiektu. Powyższe obowiązki wynikały 
bezpośrednio z Instrukcji eksploatacji obiektu, która (…) nakazuje w święta i dni 

                                                                                                                                       
Wobec powyższych definicji wymieniona w wyjaśnieniach Zastępcy Dyrektora RZGW w Poznaniu przystań 
nie stanowi obiektu służącego jedynie dla sportu i rekreacji. 

66  Źródło: http://www.poznan.rzgw.gov.pl 
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wolne prowadzenie 3 godzinnego dyżuru tylko i wyłącznie poprzez personel 
eksploatacyjny powołany do obsługi, eksploatacji, utrzymania i kontroli, znający 
aktualne instrukcje eksploatacji, stanowiskowe instrukcje obsługi urządzeń 
mechanicznych i elektrycznych, instrukcje BHP i p.poż na obiekcie. (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 3970-3972) 

Zdaniem NIK, konieczność zapewnienia odpowiedniej obsługi obiektu w dni 
wolne od pracy i w święta nie upoważniała Dyrektora RZGW w Rzeszowie do 
zawarcia umowy cywilnoprawnej z etatowymi pracownikami na wykonywanie 
czynności identycznych rodzajowo, jak wynikające z umowy o pracę zawartej 
z tą osobą. 

W ocenie NIK, postępowanie polegające na zawarciu umów cywilnoprawnych 
przez Zastępcę Dyrektora RZGW w Poznaniu i Dyrektor RZGW w Rzeszowie 

było nielegalne  świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona 
w umowie o pracę, poza normalnym czasem pracy pracowników na podstawie 
umów cywilnoprawnych jest kontynuowaniem pracy w godzinach 
nadliczbowych, zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy67 (dalej „KP”). Zawieranie umów cywilnoprawnych na rodzajowo tożsame 
prace jak te wykonywane w oparciu o umowę o pracę jest obejściem przepisów 
o czasie pracy i nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy, gdyż taka 
umowa cywilnoprawna (zawarta przez zakład pracy z pracownikiem etatowym, 
przewidująca wykonywanie przez niego po godzinach pracy, za ustalonym 
w niej wynagrodzeniem, pracy tego samego rodzaju, co określona w umowie 
o pracę), stanowi de facto umowę o pracę.  

14. Pracownicy RZGW w Szczecinie nie otrzymali w formie pisemnej zakresów 
obowiązków. Tym samym nie dochowano standardów określonych w pkt 3 
Struktura organizacyjna w części II. Standardy kontroli zarządczej 
A. Środowisko wewnętrzne załącznika do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów 
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych68. Zgodnie z omawianym standardem zakres zadań, 
uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek 
organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być 
określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny, a aktualny zakres 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla 
każdego pracownika. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3997-4000) 

Zastępca Prezesa PGW WP wyjaśniła, że ustawa – Kodeks pracy w art. 94 
zobowiązuje pracodawcę do zapoznania nowozatrudnionych pracowników 
z zakresem ich obowiązków. Zarówno kodeks pracy jak i (…) przepisy 
Standardów kontroli zarządczej, nie precyzują w jakiej formie pracodawca ma 
zapoznać pracownika z jego obowiązkami. W RZGW Szczecin pracownicy 
zostali zapoznani na danych stanowiskach w tym również w formie ustnej. 
Pracownicy podejmujący prace w RZGW Szczecin w trakcie szkolenia 
wstępnego, stanowiskowego zapoznani zostali w formie ustnej m.in. 
z zakresem obowiązków, co potwierdzili podpisem na karcie szkolenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 4570-4572) 

W ocenie NIK powyższe postępowanie było nierzetelne. 

                                                      
67  Dz.U. z 2018 r., poz. 917 
68  Dz. Urz. MF. z 2009 r. Nr 15, poz. 84. 
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15. Sporządzenie przez PGW WP wniosków o zgodę na zmianę w planie 
finansowym niezgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. bez 
podziału na środki przeznaczone na realizację projektów finansowanych ze 
źródeł zagranicznych i pozostałe. 

Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia wniosek o zgodę na dokonanie zmian 
w rocznym planie finansowym, o której mowa w art. 252 ust. 5 ust. 5 ustawy, 
sporządza się oddzielnie w zakresie działalności bieżącej, środków na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków przeznaczonych na realizację 
projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych. 

Wnioski o zgodę na zmianę w planie w zakresie środków pozostałych nr 7/2018 
i nr 16/2018 skierowane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pismami odpowiednio z 17 lipca 2018 r. 
i z 17 grudnia 2018 r. zostały sporządzone niezgodnie z wyżej przywołanym 
przepisem, tj. zawierały zmiany wynikające z decyzji Ministra Finansów 
przyznających środki PGW WP pochodzące zarówno z pożyczki nr 7436-POL 
i nr 8524-POL Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, z kredytu nr 
F/P 1866 (2015) i nr F/P 1535 (2015) Banku Rozwoju Rady Europy (ostatnia 
cyfra paragrafu klasyfikacji budżetowej 3), czyli środki zagraniczne, jak i środki 
sklasyfikowane w paragrafach w ostatnią cyfrą zero lub 4 czyli środki krajowe. 

(dowód: akta kontroli, str. 1791-1857, 13473-13478) 

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyjaśnił, że: 
wnioski o zgodę na zmianę w planie w zakresie środków pozostałych nr 7/2018  
z dnia 7 sierpnia 2018 r. i nr 16/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. zostały 
sporządzone w oparciu o wydane Decyzje Ministra Finansów. Ujęcie we 
wnioskach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz ze środkami 
z dotacji celowej spowodowane było długą procedurą związaną z akceptacją 
wniosków. Ze względu na pilne płatności w ramach Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry / Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły oraz związane m.in. z budową 
stopnia wodnego Malczyce, jak również anulowanie wniosku nr 7/2018 z dnia 
17 lipca 2018 r., PGW WP złożyło, po uzgodnieniach roboczych 
z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wniosek nr 7 
w dniu 7 sierpnia 2018 r. Odnosząc się do wniosku nr 16/2018, zgodnie 
z poleceniem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zostały 
ujęte w nim wszystkie wydane jak również procedowane Decyzje Ministra 
Finansów, które nie zostały ujęte w poprzednim wniosku. Zarówno wniosek 
nr 7/2018 jak i wniosek nr 16/2018 zostały zaakceptowane przez Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w uzgodnieniu z Ministrem 
Finansów bez dodatkowych uwag.  

(dowód: akta kontroli, str.1790) 

W PGW WP nie było materiałów dokumentujących ustalenia z Ministerstwem 
Finansów oraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
dotyczące wniosku nr 7/2018, gdyż, według wyjaśnień Zastępcy Prezesa 
(z up. Prezesa PGW WP), stanowiły one wyłącznie rozmowy telefoniczne 
z ówczesnym dyrektorem Departamentu Ekonomicznego PGW WP. 

 (dowód: akta kontroli, str.1856-1861) 

Zdaniem NIK, niezależnie od uzyskanego zalecenia z MGMiŻŚ oraz 
długotrwałości procedury związanej z akceptacją wniosków, a także pilnymi 
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płatnościami, wnioski o zgodę na zmianę w planie finansowym PGW WP 
powinny zostać sporządzone zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia Rady 
Ministrów. 

W ocenie NIK było to postępowanie niezgodne z prawem. 

16. Zredagowanie przez PGW WP tytułu wniosku o zgodę na zmianę w planie 
finansowym niezgodnie z regulacją zawartą w § 4 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Wnioski o zgodę na dokonanie zmian w rocznym planie finansowym 
sporządzone w PGW WP w 2018 r. zostały zatytułowane: 

”WNIOSEK O ZGODĘ NA ZMIANĘ W PLANIE W ZAKRESIE ŚRODKÓW UE / 
POZOSTAŁYCH*  

(niewłaściwe skreślić) nr    

Na podstawie art. 252 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 
(Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) proszę o zgodę na zmianę w planie 

finansowym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na 2018 r., 
według poniższego zestawienia:” 

(dowód: akta kontroli, str.1792-1793, 1797-1798, 1814-1815, 1820-1821, 1825-
1826, 1847-1848, 1852-1853) 

Dokonany, w tytule wniosku, podział środków możliwych do ujęcia w jednym 
wniosku na środki UE lub środki pozostałe był sprzeczny z § 4 wyżej 
przywołanego rozporządzenia, ponieważ środki UE nie wyczerpują definicji 
środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze źródeł 
zagranicznych.  

Prezes PGW WP wyjaśnił, że: wzór wniosku o zgodę na zmianę w planie został 
przygotowany w oparciu o § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2492). Wyżej wymienione rozporządzenie nie określa wzoru wniosku ani 
obowiązku uzgadniania jego treści w zakresie m.in. tytułu. 

(dowód: akta kontroli, str. 1897) 

Dyrektor Departamentu Ekonomicznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie wyjaśnił, że: Zdaniem Departamentu Ekonomicznego w PGW WP 
wnioski o zmianę w planie finansowym Wód Polskich były sporządzane zgodnie 
z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (…) i zawierały wyodrębnione środki 
bieżące, majątkowe jak również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych. 
Zastosowane w nagłówku wniosku nazewnictwo „Wniosek o zgodę na zmianę 
w planie w zakresie środków UE / pozostałych (niewłaściwe skreślić)…” zawiera 
wszystkie elementy określone w ww. rozporządzeniu. (…) znaczącym 
argumentem co do sposobu sporządzania wniosków jest specyfika prowadzonej 
przez Wody Polskie działalności. Większość przedsięwzięć realizowanych przez 
PGW WP było finansowanych z dotacji, w tym z rezerw celowych budżetu 
państwa. W związku z tym racjonalne było agregowanie wydanych decyzji 
Ministra Finansów w jednym wniosku. 
Wszystkie wnioski skierowane do uzgodnienia zgodnie z art. 252 ust. 5 ustawy 
Prawo wodne (…), były przekazane do MGMiŻŚ oraz Ministra Finansów 
i w 2018 roku żaden z nich nie został zakwestionowany pod względem 
prawidłowości jego sporządzenia i zgodności z przepisami. 



 

51 
  

(dowód: akta kontroli, str.1864-1871) 

Skutkiem tego było zmaterializowanie się ryzyka ujęcia w dwóch wnioskach69 
środków zagranicznych – z międzynarodowych instytucji bankowych, który nie 
pochodziły z budżetu UE – łącznie ze środkami dotyczącymi działalności 
bieżącej oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych.  

W ocenie NIK było to postępowanie niezgodne z przepisami omawianego 
rozporządzenia. 

1.3. Gospodarowanie wolnymi środkami 

W dniu 29 grudnia 2017 r. została zawarta umowa ramowa pomiędzy PGW WP 
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”), w której w Załączniku 
określającym warunki otwierania i prowadzenia rachunku bankowego w złotych 
polegającego konsolidacji finansów publicznych posiadacz rachunku upoważnił BGK 
do automatycznego przekazywania każdego dnia roboczego w depozyt overnight 
u Ministra Finansów wolnych środków zgormadzonych na rachunkach Posiadacza 
(§ 3 ust. 1). Działania PGW WP w zakresie postępowania z wolnymi środkami były 
zgodne z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 
wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych 
przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie70. 

(dowód: akta kontroli, str. 617, 1971-1987) 

W PGW WP na koniec 2018 r. stan środków pieniężnych wyniósł 232 257,1 tys. zł 
i środki w tej wysokości, w ramach konsolidacji, zostały ulokowane w BGK w dniu 
31 grudnia 2018 r., jako depozyt overnight. W porównaniu do planowanego stanu 
środków pieniężnych lokowanych w depozyt overnight (221 tys. zł), wykonanie było 
prawie 1 051 razy większe. 

Główny Księgowy PGW WP wyjaśnił, że przyczyną różnicy pomiędzy planem 
a wykonaniem ww. środków był przede wszystkim brak możliwości przewidzenia 
z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na korektę tej pozycji w planie 
wielkości środków pozostających na koniec roku w ramach umów o dofinansowanie 
udzielonego przez instytucje wdrażające i możliwe do wykorzystania w roku (stopnia 
zaawansowania finansowego realizacji zadań) oraz w przypadku środków własnych 
zachowanie należytej ostrożności w zaciąganiu zobowiązań finansowych w roku 
2018 w kontekście niepewności co do wielkości ściąganych kwot opłat za usługi 
wodne. 

(dowód: akta kontroli, str. 1957, 3419-3421, 5774, 5796-5798) 

Średnia kwota z 12 miesięcy 2018 r. środków przekazywanych w depozyt overnight 
wyniosła 3 178,5 tys. zł, z tego najwyższa średnia była w KZGW – 114 563,3 tys. zł, 
a najniższa średnia w RZGW Bydgoszcz – 190,4 tys. zł. Z tytułu zagospodarowania 
wolnych środków PGW WP uzyskało przychody w postaci odsetek w kwocie 
362,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 558-690, 3419-3421, 5796-5798, 13479-13481) 

W ramach zarządzania płynnością finansową środkami pochodzącymi z dotacji 
celowych, w KZGW w PGW WP weryfikowane były zapotrzebowania na środki 
finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych, a po otrzymaniu środków na 
wyodrębniony rachunek bankowy, ponownie dokonywano analizy stanu środków na 
rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych w kontekście wskazanych 

                                                      
69  Nr 7/2018 i 16/2018. 
70  Dz. U. z 2014 r. poz. 1864. 
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w zapotrzebowaniu wydatków i terminów ich wymagalności. Dla umowy dotacji 

celowej przeznaczonej na realizację zadań określonych w art. 240 ust. 25 oraz 
9 ustawy – Prawo wodne był to system dekadowy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 691) 

W PGW WP został wdrożony mechanizm kontroli stanu środków własnych oraz 
stanu środków z działalności gospodarczej. Prezes PGW WP71 ustalił, że 80% 
środków zgromadzonych wg stanu na ostatni dzień miesiąca należy przekazać do 
KZGW na rachunek bankowy (…) do 5 dnia każdego miesiąca. Z tego tytułu 
11 jednostek organizacyjnych PGW WP (rzgw) w trakcie 2018 r. przekazało do 
KZGW łączną kwotę 84 203,2 tys. zł. Jednostki organizacyjne PGW WP (rzgw), 
w trakcie 2018 r. złożyły 58 wniosków na kwotę 15 911,1 tys. zł o brakujące środki 
na uregulowanie zobowiązań finansowych. W wyniku prowadzenia bieżącej analizy 
stanu środków finansowych na rachunkach bankowych, w KZGW w PGW WP 
przekazano rzgw w PGW WP kwotę 8 346,6 tys. zł, a pozostała kwota zobowiązań 
została uregulowana ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 
poszczególnych rzgw. 

(dowód: akta kontroli, str. 1952-1956,1988-1990) 

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

W PGW WP nie został sformalizowany system zarządzania płynnością finansową. 
Tym samym nie dochowano standardów określonych w części C Mechanizmy 
kontroli pkt 10 Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej załącznika do 
Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych, zgodnie z którymi dokumentację systemu kontroli 
zarządczej stanowią procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty 
określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne 
dokumenty wewnętrzne, a dokumentacja ta powinna być spójna i dostępna dla 
wszystkich osób, dla których jest niezbędna. 

Główny Księgowy PGW WP wyjaśnił, że w ramach zarządzania płynnością 
finansową środkami pochodzącymi z dotacji celowych, zapotrzebowania na środki 
finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych PGW WP były weryfikowane 
przez Wydział Kontrolingu w Departamencie Ekonomicznym, który następnie 
sporządzał wnioski o uruchomienie kolejnych transz dotacji. Po otrzymaniu środków 
na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany w umowach dotacyjnych  
dokonywana jest ponowna analiza stanu środków na rachunkach bankowych 
poszczególnych jednostek organizacyjnych w kontekście wskazanych 
w zapotrzebowaniu wydatków i terminów wymagalności zobowiązań. Dla umowy 
dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań określonych w art. 240 ust. 2-5 
oraz 9 ustawy – Prawo wodne jest to system dekadowy. (…) na chwilę obecną 
system funkcjonuje w formie opisanej wzmiankowaną odpowiedzią. Szczegółowa 
instrukcja zostanie opracowana w najbliższym czasie. 

 (dowód: akta kontroli, str. 691, 10720) 

Zdaniem NIK powyższe postępowanie było nierzetelne. 

1.4. Realizacja zadań 

W ramach funkcji 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 
realizowano jedno zadanie, jedno podzadanie i trzy działania. Plan kosztów 
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realizacji zadań nie był zmieniany i wynosił 1 669,0 tys. zł. Na realizację zadania  
11.4 W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 
poniesiono koszty w kwocie 1 350,7 tys. zł tj. 80,9% planu72.  

W ramach funkcji 12 Środowisko realizowano jedno zadanie – 12.5 W Ochrona wód 
i gospodarowanie zasobami wodnymi, realizowano trzy podzadania i 14 działań. 
Plan kosztów realizacji zadania wynosił, przed zmianami 1 375 460,0 tys. zł, a po 
zmianach – 1 511 613,8 tys. zł. Wykonanie wyniosło 1 031 952,3 tys. zł, tj. 68,3%. 
Miernikiem był stopień realizacji planów zarządzania ryzkiem powodziowym (PZRP) 
oraz programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK) (w %). Planowana wartość 
miernika – 26,75, a osiągnięto wartość 25,4073. 

We wszystkich trzech realizowanych podzadaniach koszty były niższe od 
planowanych (ich realizacja wynosiła od 47,9% do 89,7% planu po zmianach), 
a osiągnięte wartości mierników stanowiły, dla dwóch podzadań 100%, a dla 
jednego podzadania (12.5.2.W – Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz 

z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi)  262,5%. 
Jednocześnie w ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu kosztów realizacji tego 
podzadania z kwoty 962 011,0 tys. zł do 1 072 869,3 tys. zł, zaś poniesione koszty 
wyniosły 748 557,8 tys. zł (69,8% planu po zmianach), a osiągnięta wartość 
miernika: stopień realizacji potrzeb w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa 
przy konieczności zachowania jego dobrego stanu (w %) – 21, przy planowanym 
w wysokości 8. 

 (dowód: akta kontroli, str. 2333-2360) 

Odnośnie do realizacji podzadania 12.5.2 Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz 
z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi Zastępca Prezesa 
PGW WP wyjaśniła: Na dzień wejścia w życie ustawy Prawo wodne (…) nie był 
znany zakres i wartość majątku Skarbu Państwa podlegających przejęciu z mocy 
prawa, a w związku z tym (…) miernik dotknięty był już na wstępie wadą. Wobec 
tego niemożliwym było precyzyjne określenie wartości płac, jakie powinny zostać 
wykonane (…) dlatego do wyznaczenia miernika posłużyły dane dotyczące 
zapotrzebowania zgłoszonego przez poszczególne rzgw na prace dotyczące 
utrzymania wód i urządzeń wodnych (875 179 569 zł) w roku 2018 oraz środki 
faktycznie poniesione na ten cel w roku ubiegłym (183 265. 271 zł) (…) Stosunek 
środków poniesionych do zapotrzebowania odpowiada wartości miernika na 
poziomie 21%. 

 (dowód: akta kontroli, str. 2370-2377) 

W PGW WP nie opracowano planów rzeczowo-finansowego na 2018 r. dla 
poszczególnych jednostek organizacyjnych PGW WP. Dyrektor Departamentu 
Ekonomicznego podał w wyjaśnieniach: Prace nad stworzeniem katalogu prac 
utrzymaniowym rozpoczęto w październiku 2018 r. Pierwsze moje propozycje grup 
i katalogów prac utrzymaniowym opracowałem na początku października 2018 r. 
Następnie prowadzono liczne konsultacje z Panią (…) z Departamentu Ochrony 
Przeciw Powodzi i Suszy. Prace zakończyły się na przełomie lutego i marca 2019 r. 
opracowaniem ośmiu grup i 48 kategorii prac utrzymaniowych. Poszczególne dane 
mają być wprowadzane na poziomie poszczególnych zarządów zlewni według 
danych zawartych w protokołach zdawczo-odbiorczych robót odbiorczych. Nie mam 
wiedzy, dlaczego moi poprzednicy nie sporządzili takich katalogów prac 

                                                      
72  Dane wg „Rb-BZ2 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej 

w układzie zadaniowym za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r.” – sprawozdanie z dnia 12 marca 
2019 r. 

73  ibidem. 
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utrzymaniowych, które stanowiłyby podstawę sporządzenia planu rzeczowo-
finansowego na 2020 r. lub 2021 r.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 11630-11639) 

W PGW WP nie było sformalizowanego, spójnego i jednolitego systemu 
zarządzania ryzykiem.  

W ramach sprawowania nadzoru nad wykonaniem planu finansowego, w PGW WP 
opracowano arkusze kalkulacyjne model finansowy dla: „Działalności statutowej”, 
„Pozostałej działalności” oraz „Działalności gospodarczej”. Model finansowy został 
opracowany w oparciu o konta syntetyczne i analityczne zespołu „4”74. Arkusze 
kalkulacyjne były arkuszami wynikowymi opartymi na danych finansowych 
uzyskanych w działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 2282-2283, 2324-2332) 

Prezes PGW WP złożył 9 sierpnia 2018 do MGMiŻŚ sprawozdanie RB-BZ2 
za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. oraz w dniu 12 marca 2019 r. 
za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r., tj. w terminach określonych 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym75. W dniu 19 marca 2019 r. 
Prezes PGW WP przekazał do MGMiŻŚ sprawozdanie z wykonania planu 
działalności PGW WP za 2018 r. dla działu administracji rządowej: gospodarka 
wodna. Ze sprawozdania tego wynika, że dla celu Przeciwdziałanie i adaptacja do 
zmian klimatu oraz zapobieganie ryzyku klęsk żywiołowych / poprawa 
bezpieczeństwa powodziowego kraju, nie osiągnięto założonych wartości 
mierników. I tak, dla następujących mierników:  

1. Stopień zaawansowania opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy 

(w %) wartość planowana – 73, osiągnięta  58. Jako przyczynę nieosiągnięcia 
założonego miernika Prezes PGW WP wskazał wydłużającą się procedurę 
aneksowania umowy o dofinansowanie oraz wyboru wykonawcy, 
co spowodowało, że umowa z wykonawcą została podpisana 9 listopada 
2018 r.  

2. Stopień zaawansowania prac nad przeglądem i aktualizacją map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego (w %) – wartość planowana 27, 
wartość osiągnięta – 14. Jako przyczynę nieosiągnięcia założonego miernika 
Prezes PGW WP wskazał opóźnienie i przesunięcie zakończenia I etapu na 
2019 r. 

Dla jednego z zadań pn. Tworzenie Centrum Operacyjnego – stworzenie 
zintegrowanego systemu informacyjnego w celu usprawnienia przekazywania 
danych dotyczących sytuacji hydrologicznej oraz sytuacji na zbiornikach 
retencyjnych pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzenie kryzysowe, 
służącego realizacji powyższego celu, wartość miernika określonego jako stopień 
realizacji projektu (w %) założona na 20, została wykonana na poziomie 35. 

(dowód: akta kontroli, str. 1368-1383, 2333-2360) 

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

1. W przekazanym do Ministerstwa Środowiska w październiku 2017 r. przez 
byłego p.o. Z-cę Prezesa KZGW Zestawieniu propozycji celów i mierników na 

                                                      
74  Koszty według rodzajów i ich rozliczenie zgodnie z Zakładowym Planem Kont dla PGW WP.  
75  Dz.U. z 2018 r. poz. 1793. 
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2018 r. realizowanych przez PGW WP, jako miernik dla działania: Osłona 
hydrologiczna i meteorologiczna wskazano: Wiarygodność prognoz 
hydrologiczno-meteorologicznych (%), na który PGW WP nie miało wpływu. 
Z kolei miernik dla funkcji 12 Środowisko wyrażono w tym dokumencie 
stosunkiem procentowym liczby zakończonych inwestycji hydrotechnicznych 
w danym roku do liczby zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w roku 
poprzednim, który nie mógł służyć rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie 
efektywności lub skuteczności realizacji planu finansowego w układzie 
zadaniowym. Takie postępowanie było niezgodne z regulacjami zawartymi w pkt 
13.1 oraz pkt 13.4 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej76, w myśl 
których mierniki służą rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności 
lub skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym oraz powinny 
odnosić się do tego, na co dysponenci realizujący zadania publiczne mają 
wpływ. 

 (dowód: akta kontroli, str. 2276-2279, 2333-2360, 2366-2377, 4785-4792) 

Odnośnie do miernika funkcji 12 Środowisko, Ekspert w Departamencie 
Ochrony przed Powodzią i Suszą, który podpisał powyższe Zestawienie, 
wyjaśnił: Miernik dotyczący funkcji 12 pn. „Liczba zakończonych inwestycji 
hydrotechnicznych w danym roku /liczba zakończonych w inwestycji w roku 
poprzednim (w %)” został wprowadzony do budżetu zadaniowego w 2014 r., 
a następnie zaakceptowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska, Nie 
znane mi są okoliczności jego pierwotnego ustanowienia, gdyż w 2014 r. nie 
byłem pracownikiem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 (dowód: akta kontroli, str. 4793-4794) 

Odnośnie do miernika dla działania Osłona hydrologiczna i meteorologiczna 
określono cel: Zapewnienie osłony społeczeństwa i gospodarki przed skutkami 
zjawisk ekstremalnych. Ekspert w Departamencie Ochrony przed Powodzią 
i Suszą, wyjaśnił: PGW Wody Polskie (…) ma wpływ na wielkość miernika 
poprzez zapewnienie środków na działalność PSHM, uzgadnianie zakresu 
zadań do finansowania ze środków PGW WP, weryfikowanie wydatków 
ponoszonych na PSHM, zabieganie o środki wysokości zapewniającej 
zachowanie ciągłości pracy PSHM oraz rozwój systemów pomiarowo-
obserwacyjnych, prognozowanie i ostrzeganie. Są to elementy, które mają 
bezpośredni wpływ na osiągnięcie celu działania 12.5.3.4. 

(dowód: akta kontroli, str. 2285-2294) 

Zastępca Prezesa PGW WP wyjaśniła: Wiarygodność prognoz hydrologiczno-
meteorologicznych za 2018 rok dla działania 12.5.3.4 Osłona hydrologiczna 
i meteorologiczna, została wykazana na podstawie danych IMGW-PIB, tak jak 
w poprzednich latach. 

(dowód: akta kontroli, str. 2370-2377) 

Zdaniem NIK, miernik określony poprzez stosunek liczby inwestycji 
zrealizowanych w danym roku do liczby inwestycji zrealizowanych w roku 
poprzednim, nie może służyć rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie 
efektywności lub skuteczności realizacji planu finansowego w układzie 
zadaniowym. Nie kwestionując konieczności zapewnienia osłony 
społeczeństwa i gospodarki przed skutkami zjawisk ekstremalnych, NIK nie 

                                                      
76  Dz. U. z 2017 r. poz. 1154. 
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może podzielić poglądu, że PGW WP mogły mieć wpływ na stopień 
wiarygodności prognoz hydrologiczno-meteorologicznych poprzez 
finansowanie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (dalej: 
„PSHM”). Finansowanie to, jak zresztą wynika z uzyskanych wyjaśnień, miało 
zapewnić zachowanie ciągłości pracy tej służby oraz rozwój systemów 
pomiarowo-obserwacyjnych. Rozwój tych systemów mógł się wprawdzie 
przyczynić do zwiększenia stopnia wiarygodności prognoz, jednak stopień ten 
zależał bezpośrednio od działań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowego Instytutu Badawczego (dalej: „IMGW-PIB”), pełniącego PSHM. 
Również dane o stopniu realizacji przyjętego miernika PGW WP uzyskało od 
IMGW-PIB, nie mając tym samym możliwości weryfikacji tych danych. 
Przyjęcie miernika niesłużącego rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie 
efektywności lub skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym oraz 
miernika, na który PGW WP nie miało wpływu było, w ocenie NIK, niezgodne 
z prawem. 

2. W PGW WP nie prowadzono monitoringu realizacji planu finansowego 
w układzie zadaniowym. 

(dowód: akta kontroli, str. 4828-4829) 

Zastępca Prezesa PGW WP wyjaśniła: Przypisanie kosztów pośrednich odbywa 
się podwykonawczo i automatycznie w systemie księgowym EDEN na 
podstawie kluczy podziału kosztów pośrednich ustalanych w module KADRY na 
podstawie zatrudnienia w PGW WP. Mając na uwadze powyższe nie było 
możliwości prowadzenia w 2018 r. monitoringu kosztów w układzie budżetu 
zadaniowego. 

(dowód: akta kontroli, str. 4850-4850A) 

W ocenie NIK, nieprowadzenie monitoringu realizacji planu finansowego 
w układzie zadaniowym było postępowaniem nierzetelnym.  

Projekt planu finansowego PGW WP został sporządzony nierzetelnie i nie podjęto 
działań w celu urealnienia go w trakcie 2018 r., pomimo że zachodziła taka 
konieczność. Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od oceny wykonania rocznego 
planu finansowego na 2018 r. ze względu na brak możliwości weryfikacji danych 
zawartych w sprawozdaniu z wykonania rocznego planu finansowego. 
Sprawozdanie to zostało przedłożone kontrolującym w przedostatnim dniu kontroli, 
w związku z tym nie było możliwości potwierdzenia, że dane ujęte w tym 
sprawozdaniu są wiarygodne. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące pobierania i 
egzekucji przychodów z prowadzenia własnej działalności jak i poniesionych 
kosztów, w tym udzielania zamówień publicznych.   

2. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe  

2.1. Sprawozdania  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań za 2018 r. przez PGW WP 
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). W dniu 15 kwietnia 2019 r. w PGW WP 
sporządzono i przekazano do MGMiŻŚ korektę sprawozdania Rb-N i Rb-Z. Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej według danych przekazanych kontrolującym w dniu 16 kwietnia 2019 r. 
W związku z tym, że występowały przypadki ponownego otwierania zamkniętych 
okresów sprawozdawczych (poszczególnych miesięcy) nie można wydać 
jednoznacznej opinii o wiarygodności ksiąg rachunkowych i w konsekwencji 

Ocena 

cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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o pochodzących z nich danych.  Tym samym nie można wydać opinii o zgodności 
z ewidencją księgową sporządzonych w PGW WP sprawozdań, w tym 
sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego państwowej osoby 
prawnej. 

W sprawozdaniu z wykonania rocznego planu finansowego państwowej osoby 
prawnej zostały zaniżone koszty ogółem o kwotę 22,9 tys. zł. 

(dowód akta kontroli, str. 1905-1916, 2280, 3419-3421, 5796-5798, 10718-
11622, 13434-13445) 

2.2. Księgi rachunkowe 

W związku z pracami nad projektem ustawy – Prawo wodne i przewidywaną zmianą 
m.in. struktury funkcjonujących KZGW – państwowej jednostki budżetowej 
(dysponenta II i III stopnia) i rzgw – siedmiu państwowych jednostek budżetowych 
(dysponentów III stopnia) w jedną państwową osobę prawną PGW WP w dniu 
20 września 2016 r. ówczesna Dyrektor Biura Budżetu i Finansów KZGW skierowała 
notatkę służbową do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska w sprawie 
możliwości zakupu i wdrożenia informatycznego systemu zarządzania w PGW WP. 
Pismem z dnia 25 października 2016 r. p.o. Zastępca Prezesa KZGW poinformował 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska o konieczności prowadzenia 
jednej ewidencji księgowej przez PGW WP i wynikającej z tego konieczności zakupu 
systemu finansowo-księgowego oraz problemu pozyskania, przez KZGW, środków 
na jego zakup. W kolejnej notatce służbowej z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie 
konieczności wprowadzenia we wszystkich jednostkach nadzorowanych przez 
Prezesa KZGW jednolitego programu informatycznego zabezpieczającego spójny 
proces migracji danych do zintegrowanego systemu informatycznego FK Dyrektor 
Biura Budżetu i Finansów KZGW wskazuje na brak możliwości zakupu i wdrożenia 
systemu finansowo-księgowego na dzień 1 stycznia 2018 r., tj. dzień utworzenia 
PGW WP, ze względu na brak możliwości zaciągnięcia takiego zobowiązania przed 
1 stycznia 2018 r. wynikający z pełnomocnictwa wydanego przez Ministra 
Środowiska na organizację PWG WP i proponuje rozwiązanie przejściowe 
polegające na przyjęciu systemu FK użytkowanego w RZGW w Krakowie. 
Rozwiązanie to uzyskuje akceptację p.o. Prezesa KZGW. 

(dowód: akta kontroli, str.1936-1942) 

W PGW WP funkcjonował Zintegrowany System Zarządzania EDEN wprowadzony 
do użytkowania od dnia 1 stycznia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 93-219) 

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych PGW WP przeprowadzono na próbie 
73 zapisów księgowych (i odpowiadających im dowodów księgowych) na łączną 
kwotę 298 676,0 tys. zł, z tego 59 zapisów księgowych na łączną kwotę 
263 581,3 tys. zł wylosowanych metodą monetarną77 oraz 14 zapisów księgowych 
wybranych metodą niestatystyczną (celowo)78 na łączną kwotę 35 094,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str.1904, 13482-13484) 

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

1. W przypadku ujawnienia błędów w księgach rachunkowych, po zamknięciu 
miesiąca, w PGW WP dokonywano ponownego otwarcia ksiąg w celu zmiany 

                                                      
77  Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 

udokumentowanej tym dowodem. 
78  Wybranych w wyniku przeprowadzonego przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych. 
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nieprawidłowości 
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zawartych w nich zapisów, w formie innej niż korekty. System posiadał 
funkcjonalność umożliwiającą dokonywanie zapisów w sposób trwały. Z funkcji 
tej korzystano, kontrola wykazała jednak, że występowały przypadki ponownego 
otwierania zamkniętych okresów sprawozdawczych. Postępowanie to było 
niezgodne z regulacjami zawartymi w art. 23 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości79 (dalej: „uor”) stanowiącymi, 
że zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, a w razie 
ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca lub prowadzenia ksiąg 
rachunkowych przy użyciu komputera, dozwolone są tylko korekty w sposób 
określony w ust. 1 pkt 2 art. 25 ustawy o rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli, str. 1898-1899, 11630-11642) 

Główny Księgowy PGW WP wyjaśnił, że w związku z faktem, iż od momentu 
powstania PGW WP nie było zapewnionego, dla jednostek organizacyjnych 
PGW WP, jednolitego oprogramowania finansowo-księgowego; nie było 
przygotowanych żadnych dokumentów normujących działalność finansowo-
księgową zarówno na poziome PGW WP oraz jednostek organizacyjnych 
i powiązań między nimi (Polityka rachunkowości, instrukcja obiegu dokumentów 
księgowo-finansowych, instrukcja kasowa, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja 
zarządzania płynnością); konieczność migracji danych z siedmiu baz danych 
dotychczasowych rzgw oraz KZGW; konieczności scalenia tych baz; wydzielenia 
czterech nowych rzgw; konieczności stworzenia nowych schematów 
ewidencjonowania zdarzeń i operacji gospodarczych, to skutkiem tego, przy 
jednoczesnej chęci zapewnienia ewidencjonowania zdarzeń w okresie, w których 
one faktycznie zaistniały, była konieczność dokonywania tych zmian w księgach 
po ich miesięcznym zamknięciu w trybie ponownego otwarcia ksiąg, przy 
zapewnieniu warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości. Ww. otwieranie zamkniętych ksiąg było spowodowane przede 
wszystkim: zmianami w przejmowanych i przekazywanych, pomiędzy 
jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi PGW WP, składnikami mienia; 
zapewnieniem zachowania współmierności przychodów i kosztów danych 
okresów miesięcznych. Proces ten był sukcesywnie wygaszany i za miesiące 
styczeń i luty 2019 r. zakończony na początku kwietnia 2019 r. Za miesiąc 
marzec proces ten będzie zakończony do końca kwietnia 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 11640-11642) 

Otwieranie ksiąg rachunkowych, po ich wcześniejszym zamknięciu w celu 
dokonywania w nich zmian w inny sposób niż korekty było postępowaniem 
niezgodnym z prawem. 

2. W Polityce rachunkowości PGW WP nie opisano zasad prowadzenia kont 
pomocniczych, schematów ich tworzenia i powiązania z kontami księgi głównej 
oraz nie określono jednoznacznie rodzajów ksiąg pomocniczych – odpowiednich 
do kont księgi głównej, a także nie opisano kryteriów podziału kont 
pomocniczych, co było wymagane art.10 ust. 1 pkt 3 lit. a uor. 

(dowód: akta kontroli, str. 118-219, 1902-1903) 

Prezes PGW WP oraz Główny Księgowy PGW WP wyjaśnili, że Z dniem 
1 stycznia 2018 roku – dniem rozpoczęcia działalności PGW WP nie istniały 
żadne dokumenty normujące pracę służb finansowo-księgowych PGW WP, nie 
istniał centralny system finansowo-księgowy, nie było żadnych wytycznych 
organu nadzorującego zarówno co do powyższych spraw, jak i zasad w tym 

                                                      
79  Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
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zakresie obowiązujących i związanych z wejściem zniesionych państwowych 
jednostek budżetowych w nową rzeczywistość państwowej osoby prawnej (patrz 
odpowiedź na pytanie 6). W związku z koniecznością sprostania presji realizacji 
zadań w kontekście ciągłego niedoczasu oraz permanentnego organizowania 
pracy finansowo-księgowej konta pomocnicze, schematy ich tworzenia 
i powiązania z kontami księgi głównej wobec braku możliwości przewidzenia 
ostatecznych potrzeb w tym zakresie tworzone były w systemie finansowo-
księgowym na bieżąco w miarę pojawiania się kolejnych zagadnień związanych 
z ewidencją finansowo-księgową operacji i zdarzeń gospodarczych. 
Wprowadzenie Zakładowego Planu Kont PGW WP jako Załącznika nr 2 do 
Polityki rachunkowości PGW WP w zakresie w nim ujętym było realizacją 
obowiązków wynikających z uor w zakresie możliwym do zrealizowania w danym 
momencie z uwzględnieniem wcześniej opisanych warunków. Wszelkie wymogi 
prawne związane z wprowadzeniem w życie dokumentacji normującej 
działalność finansowo-księgową wprowadzane są sukcesywnie i będą 
aktualizowane na bieżąco w miarę pojawiania się kolejnych potrzeb w tym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli, str. 1944, 5701-5702) 

Wyżej opisane postępowanie było niezgodne z prawem. 

3. W Polityce rachunkowości PGW WP nie została zawarta aktualna wersja 
oprogramowania systemu finansowo-księgowego EDEN użytkowanego 
w 2018 r., co było niezgodne z art.10 ust. 1 pkt 3 lit. c uor. 

W punkcie 5.5 części I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Polityki rachunkowości PGW WP podano wersję oprogramowania wg stanu na 
dzień wprowadzenia w życie Polityki rachunkowości (tj. 3 grudnia 2018 r.) – 
4.40.2396.0. Na dzień 30 stycznia 2019 r. (data sporządzenia Zestawienia 
dotyczącego wersji systemu FK stosowanego w PGW WP w 2018 r.) 
użytkowana była wersja #4.40.2586.0. Natomiast w dniu 28 marca 2019 r., tj. 
w dniu przeprowadzenia oględzin systemu finansowo-księgowego EDEN 
użytkowana była wersja #4.40.2713.0.  

 (dowód: akta kontroli, str. 93-219, 1900-1903) 

Prezes PGW WP oraz Główny Księgowy PGW WP wyjaśnili, że W związku 
z licznymi zmianami mającymi ułatwić ewidencję operacji gospodarczych w PGW 
WP wprowadzanymi na prośbę PGW WP w zintegrowanym systemie 
zarządzania „Eden” odpowiednio często zmieniała się wersja oprogramowania. 
W Polityce rachunkowości PGW WP w dniu 3 grudnia 2018 roku z mocą 
obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku nie doprecyzowano zasad zgłaszania 
kolejnych wersji oprogramowania do użytkowania – nieścisłość ta zostanie 
zlikwidowana przy kolejnej aktualizacji Polityki rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli, str. 1944-1945, 5701-5702) 

Brak aktualizacji oprogramowania w Polityce rachunkowości PGW WP był 
niezgodny z prawem. 

4. Prezes PGW WP nie aktualizował, w 2018 r. dokumentacji przyjętej Polityki 
rachunkowości, co było niezgodne z art. 10 ust. 2 uor, w myśl którego kierownik 
jednostki m.in. był zobowiązany do aktualizowania dokumentacji przyjętych 
zasad (polityki) rachunkowości. 

 (dowód: akta kontroli, str. 93-219, 1900-1903) 
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Prezes PGW WP oraz Główny Księgowy PGW WP wyjaśnili, że Polityka 
rachunkowości PGW WP wprowadzona została w życie Zarządzeniem Prezesa 
PGW WP w dniu 3 grudnia 2018 roku z mocą obowiązywania od dnia 
1 stycznia 2018 roku. Ze względu na krótki okres czasu dzielący tę datę od 
końca roku nie wprowadzano żadnych zmian. Wprowadzenie Polityki 
rachunkowości PGW WP w terminie wskazanym w Zarządzeniu spowodowane 
było między innymi brakiem jakiegokolwiek przygotowania pod kątem 
dokumentacji do prowadzenia spraw finansowo-księgowych PGW WP przed 
1 stycznia 2018 roku, brakiem jakichkolwiek wytycznych od organu tworzącego 
PGW WP, nieścisłościami i różnicami interpretacyjnymi przepisów dotyczących 
gospodarki finansowej PGW WP (w tym podatkowych – skąd liczne 
wystąpienia o interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej), 
koniecznością przeprowadzenia migracji danych z różnych systemów 
stosowanych w znoszonych państwowych jednostkach budżetowych będących 
zalążkiem PGW WP, koniecznością wydzielenia nowych regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej, rozpoznaniem zasad w nich obowiązujących do 
31.12.2017 roku, przystosowaniem systemu oraz zasad obowiązujących do 
całkowicie nowej rzeczywistości działania nowej jednostki organizacyjnej 
funkcjonującej pod zmienioną formułą prawną jako państwowa osoba prawna, 
szczupłością (szczególnie w początkowym okresie) kadr służb finansowo-
księgowych KZGW, rotacją pracowników komórek finansowych w pozostałych 
jednostkach organizacyjnych, koniecznością zapewnienia bieżącej obsługi 
organizacji pod kątem finansowo-księgowym, potrzebą rozpoznania problemów 
i zagadnień związanych z działalnością statutową PGWWP w świetle nowych 
rozwiązań ustawowych, borykaniem się z nieprecyzyjnymi zapisami 
w umowach zawartych w roku 2017 na dostawę oprogramowania finansowo-
księgowego i trudnościami z tym faktem związanymi (np. długotrwałym brakiem 
wsparcia technicznego) i wieloma innymi czynnikami wpływającymi na 
działanie jednostki. 

(dowód: akta kontroli, str. 1945, 5701-5702) 

W ocenie NIK, brak aktualizowania dokumentacji przyjętej Polityki 
rachunkowości był postępowaniem niezgodnym z prawem. 

5. W opisie faktur80, stosowane były symbole 0000, 0001, 0003, 0024, 0025, 0027, 
6000, 9998, 9999, które nie zostały zawarte w Polityce rachunkowości 
PGW WP. Na wydruku wykazu subanalityki stwierdzono, że nazwa 
symbolu  0001 brzmiała Finansowanie projektów z udziałem środków 
europejskich, a nazwa symbolu  0003 – NFOŚiGW/WFOŚiGW. Stosowano 
także dodatkowo symbole:  0000 – Środki własne bieżące,  0024 – dla umów 
dotacji z WFOŚiGW,  0025 – dla umów (porozumień) dotacji z jednostkami 
samorządu terytorialnego (jst),  0027 – NFOŚiGW – Budowa stopnia wodnego 
Malczyce,  6000 – Środki własne majątkowe,  9998 – 6220_Wody Polskie 
oraz  9999 – 2800_Wody Polskie. 

 (dowód: akta kontroli, str. 1949) 

Główny Księgowy PGW WP wyjaśnił, że Stosowany jako kolejny, trzeci stopień 
analityki w zintegrowanym systemie finansowo-księgowym PGW WP opis 
wskazuje na kategorię wydatku zgodnie z załączonym wykazem subanalityk. 
W przypadku ewidencji zdarzeń związanych z umowami dotacji, w których 
wskazane są paragrafy zgodne ze wspomnianym w pytaniu rozporządzeniem 

                                                      
80  Na przykład faktury: nr FV2/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. - § 0001, nr 03/01/2018 z dnia 26.01.2018 - 

§ 0003. 
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Ministra Finansów dla ułatwienia ich identyfikacji stosuje się taki sam zapis 
cyfrowy. W przypadku konieczności wykorzystania do identyfikacji zapisu innej 
kategorii wykorzystywany jest załączony wykaz subanalityk. 

(dowód: akta kontroli, str. 1947-1949) 

W ocenie NIK, nieopisanie w Polityce rachunkowości przyjętych w PGW WP 
symboli było postępowaniem niezgodnym z art. 23 ust. 2 pkt 3 uor. 

6. Nie sporządzono i nie udostępniono pracownikom PGW WP instrukcji w sprawie 
kontroli finansowej oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych, a tym 
samym nie dochowano standardów wskazanych w części C Mechanizmy 
kontroli pkt 10 Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej załącznika do 
Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej 
dla sektora finansów publicznych, zgodnie z którymi: 

 dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią procedury 
wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne 
dokumenty wewnętrzne; 

 dokumentacja ta powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla 
których jest niezbędna. 

 (dowód: akta kontroli, str. 220-226, 1872-1878, 4112-4207) 

Prezes PGW WP wyjaśnił, że: przyczyną niesporządzenia instrukcji było 
postawienie przed faktem dokonanym rzeczywistego połączenia ośmiu różnych 
(KZGW Warszawa, rzgw w Gdańsku, Gliwicach, Wrocławiu, Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie, Szczecinie) samodzielnych państwowych jednostek 
budżetowych, które zakończyły poprzez zniesienie swoją działalność z dniem 
31 grudnia 2017 roku i jednocześnie z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpoczęły 
działalność pod jednym szyldem państwowej osoby prawnej z jednoczesnym 
wydzieleniem ze struktury organizacyjnej kolejnych jednostek organizacyjnych 
(rzgw w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie) przy jednoczesnym 
rozszerzeniu zadań i kompetencji PGW WP. Ponadto Prezes PGW WP 
uzasadnił omawiane postępowanie niedoborami i rotacją kadrową na 
stanowiskach związanych z obsługą finansowo-księgową oraz brakiem 
wytycznych dotyczących kierunków i zasad funkcjonowania ze strony organu 
nadzorującego. 

(dowód: akta kontroli, str. 4115-4117) 

W ocenie NIK niesporządzenie instrukcji w sprawie kontroli finansowej oraz 
obiegu dokumentów finansowo-księgowych było postępowaniem nierzetelnym. 

7. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego PGW WP w 2018 r. 
zostało sporządzone i przekazane w dniu 15 kwietnia 2019 r. Ministrowi 
Finansów i Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej bez zawartej 
w planie finansowym części B Dane uzupełniające81, pomimo że zgodnie z § 8 
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie82 Wody Polskie sporządzają 

                                                      
81  Plan finansowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na 2018 r. został ogłoszony 

w załączniku nr 14 (Tabela 5) do ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.81 Ww. plan 
składał się z części A Plan finansowy w układzie memoriałowym oraz z części B Dane uzupełniające. 

82  Dz. U. poz. 2492.  
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sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego w układzie informacji 
określonych w rocznym planie finansowym. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3419-3421, 5796-5798) 

Zastępca Prezesa PGW WP wyjaśnił, że nieujęcie w sprawozdaniu z wykonania 
rocznego planu finansowego PGW WP za 2018 r. części B Dane uzupełniające 
wynikał z niedopatrzenia pracownika sporządzającego materiał. 

(dowód: akta kontroli, str. 5796-5798) 

Zdaniem NIK powyższe działania było niezgodne z prawem. 

8. W RZGW w Gliwicach zostały zaksięgowane, na podstawie faktury VAT 
nr E/K1/0166018 z dnia 2 stycznia 2019 r., koszty w kwocie 22,9 tys. zł, 
stanowiące równowartość kwoty brutto ww. faktury, w koszty roku 2019, 
podczas gdy okres operacji gospodarczej dotyczył 2018 r. 

Do RZGW w Gliwicach wpłynęła 9 stycznia 2019 r. faktura VAT wystawiona 
2 stycznia 2019 r. na kwotę 22,9 tys. zł z tytułu sprzedaży energii elektrycznej 
i usługi dystrybucji za okres od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Pomimo że księgi za 2018 r. nie zostały zamknięte, to faktura dotycząca 
operacji gospodarczej z grudnia została ujęta w ewidencji księgowej w styczniu 
2019 r., co spowodowało zaniżenie kosztów 2018 r. z równoczesnym 
zawyżeniem kosztów PGW WP w 2019 r. o kwotę 22,9 tys. zł. 

Zgodnie z art. 24 ust. 3 uor księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone 
bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie 
zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe. 

(dowód: akta kontroli, str. 5766, 13434-13444) 

Zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach wyjaśniła, że faktura została 
zaksięgowania w miesiącu styczniu, ponieważ osoba ją wprowadzająca, błędnie 
wzięła pod uwagę wystawienia faktury oraz datę jej wpływu, nie uwzględniając 
w księgach prawidłowego jej ujęcia w kosztach roku ubiegłego. 

(dowód: akta kontroli, str. 13445) 

Zaksięgowanie kosztów do niewłaściwego roku było postępowaniem 
niezgodnym z prawem. 

NIK stwierdziła, że występowały przypadki ponownego otwierania zamkniętych 
okresów sprawozdawczych (poszczególnych miesięcy). W związku z tym nie można 
wydać jednoznacznej opinii o wiarygodności ksiąg rachunkowych i w konsekwencji 
o pochodzących z nich danych. Tym samym nie można wydać opinii o zgodności 
z ewidencją księgową sporządzonych w PGW WP sprawozdań, w tym 
sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego państwowej osoby 
prawnej. 

3. Inne ustalenia kontroli 

1.1 Finansowanie działalności służb państwowych 

W 2018 r. PGW WP finansowano w formie dotacji państwową służbę do spraw 
bezpieczeństwa budowli piętrzących (dalej: „PSBBP”), państwową służbę 
hydrologiczno-meteorologiczną pełnione przez IMGW-PIB oraz państwową służbę 
hydrogeologiczną (dalej: „PSH”) pełnioną przez przez Państwowy Instytut 
Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „PIG-PIB”). Łączna kwota 
udzielonych dotacji wyniosła 79 580,2 tys. z tego na finansowanie: PSBBP – 
6 530,0 tys. zł (IMGW-PIB wnioskował o dofinansowanie w kwocie 6 500,0 tys. zł), 
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PSHM – 64 877,2 tys. zł (IMGW-PIB wnioskował o dofinansowanie w kwocie 
80 000,0 tys. zł), PSH – 8 173,0 tys. zł (PIG-PIB wnioskował dofinasowanie 
w kwocie 37 398,1 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, str. 2001-2012, 2013-2126, 2284, 2301-2306, 3633-3659, 
3811-3903, 4830-4833) 

Odnośnie do niższego od wnioskowanego dofinansowania PSHM i PSH Dyrektor 
Departamentu Ekonomicznego wyjaśnił: Mieliśmy tylko takie możliwości finansowe 
w PGW WP, zgodnie z ustawą budżetową na 2018 r. lub ustawą okołobudżetową. 

(dowód: akta kontroli, str. 11630-11639)  

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

W PGW WP nie ustalono procedur przyjmowania i rozpatrywania wniosków 
o dofinansowanie PSHM i PSBBP składanych przez IMGW-PIB oraz PSH 
składanych przez PIG-PIB, ani przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań 
merytorycznych i finansowych składanych przez ww. Instytuty z realizacji zadań 
związanych z pełnieniem służb, przy czym Prezes PGW WP bezpodstawnie 
wymagał od podmiotów pełniących ww. służby uzyskania opinii przedkładanych 
wniosków od Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W umowach 
zawartych przez PGW WP z:  

 PIG-PIB o dofinansowanie PSH (KZH.3132.2.1.2018) w dniu 22 marca 2018 r. 
w § 3 ust. 5; 

 IMGW-PIB o dofinansowanie:  

 PSHM (KZH.3132.1.5.2018)  w dniu 19 marca 2018 r., w § 3 ust. 6; 

 PSBBP (KPU.551.1.2018) w dniu 25 maja 2018 r. w § 3 ust. 6;  

 wykonania pomiarów, badań i ocen stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych stanowiących własność 
Skarbu Państwa (KPU.551.2.D.2018) w dniu 11 lipca 2018 r. w § 3 ust. 7;  

 wykonania pomiarów, badań i ocen stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych stanowiących własność 
Skarbu Państwa – II etap (KPU.551.2.D.2.2018) w dniu 5 października 
2018 r. w § 3 ust. 4 

bezpodstawnie zamieszczono zapisy nakładające na Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej obowiązek akceptacji sprawozdań z wykonania tych umów 
składanych przez ww. Instytuty jako nadzorującego służbę. Dodatkowo w umowach 
KPU.551.1.2018 (w § 3 ust. 6), KPU.551.2.D.2018 (w § 3 ust. 7) 
i KPU.551.2.D.2.2018 (w § 3 ust. 4) uszczegółowiono, że sprawozdanie powinno 
być zaakceptowane w terminie 14 dni od otrzymania.  

(dowód: akta kontroli, str. 2009, 2013-2046, 2082-2110, 2180-2191, 2195-2213,  
2227-2234) 

Prezes PGW WP – odnośnie do braku procedur przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o dofinansowanie PSHM i PSBBP składanych przez IMGW-PIB oraz PSH 
składanych przez PIG-PIB, ani przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań 
merytorycznych i finansowych składanych przez ww. Instytuty z realizacji zadań 
związanych z pełnieniem służb – wyjaśnił, że zadania tych służb wynikają wprost 
z ustawy – Prawo wodne, które w art. 376, 377 i 380 szczegółowo określa zadania 
tych służb. W art. 385 ww. ustawy określono co może być finansowane ze środków 
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nieprawidłowości 
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PGW WP. IMGW-PIB oraz PIG-PIB wskazane zostały wprost w ustawie jako 
podmioty pełniące powyższe służby i realizujące zadania państwa w tym zakresie 
i są wyłącznymi beneficjentami środków przeznaczonych na realizację PSHM, 
PSBBP i PSH. W tej sytuacji ewentualne procedury musiałyby być powtórzeniem 
zapisów ustawy Prawo wodne. Rozpatrywanie wniosków (…) o dofinansowanie 
służb odbywa się poprzez analizę wniosku w zestawieniu z zadaniami (…) 
wskazanymi w ustawie Prawo wodne. Zasady przyjmowania i rozpatrywania 
sprawozdań (…) w toku realizacji umów o dofinansowanie są określone w umowach 
oraz wynikają z podziału zadań komórek organizacyjnych w KZGW PGW Wody 
Polskie. 

(dowód: akta kontroli, str. 2227-2234) 

W odniesieniu do podstawy prawnej żądania uzyskania przez IMGW-PIB oraz PIG-
PIB zaopiniowania przez Ministra GMiŻŚ wniosków o dofinansowanie państwowych 
służb: hydrologiczno-meteorologicznej oraz hydrogeologicznej, Prezes PGW WP 
wyjaśnił, że: Zgodnie z ustawą (…) Prawo wodne, nadzór nad (…) państwową 
służbą hydrologiczno-meteorologiczną państwową służbą hydrogeologiczną oraz 
państwową służbą ds. bezpieczeństwa budowli piętrzących, od dnia 1 stycznia 
2018 r. stał się zadaniem ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. (…) Nadzór 
ten polega w szczególności na: zatwierdzaniu rocznych sprawozdań (…) oraz na 
kontroli efektywności i celowości wydatkowania środków publicznych (…). 
Wydawało się zatem, że w celu realizacji tych zadań (…), a także jako nadzorujący 
służby, minister właściwy ds. gospodarki wodnej powinien wiedzieć jaki był zakres 
rzeczowy objęty finansowaniem oraz mieć możliwość w trybie nadzoru zgłoszenia 
ewentualnych uwag do zadań planowanych przez instytuty do sfinansowania 
w ramach służb państwowych. PGW WP nie posiadają dokumentów 
potwierdzających uzgodnienia z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej co do trybu przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
służb.”. Prezes PGW WP zaznaczył także, iż: „PGW WP nie posiadają dokumentów 
potwierdzających pozytywne zaopiniowanie przez MGMiŻŚ, wniosków IMGW-PIB 
i PIG-PIB o dofinansowanie służb państwowych w 2018 roku. Okolicznościami 
powodującymi ze wszelkie uzgodnienia prowadzone były pomiędzy instytucjami 
w trybie roboczym była z jednej strony wstępna faza organizacyjna PGW Wody 
Polskie, zmiana ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (…), a z drugiej 
strony upływ czasu (…) i narastające problemy instytutów z utrzymaniem ciągłości 
pracy służb związane z brakiem środków, mogącym spowodować utratę płynności 
finansowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 2295-2300) 

Odnosząc się do nałożenia na MGMiŻŚ obowiązku akceptacji sprawozdań 
z wykonania tych umów składanych przez ww. Instytuty, Prezes PGW WP wyjaśnił, 

że zgodnie z ustawą  Prawo wodne nadzór nad ww. służbami pełni Minister GMiŻŚ 
oraz, że nadzór ten polega m.in. na kontroli efektowności i celowości wydatkowania 
środków publicznych, w tym wykorzystaniu środków publicznych, w tym 
przekazanych przez PGW WP. Projekty umów o dofinansowanie służb w 2018 r. 
zostały przygotowane jako umowy trójstronne. Departament Prawny MGMiŻŚ uznał 
takie rozwiązanie za niezasadne. W tej sytuacji w trybie roboczym uzgodniono, 
że umowy będą umowami dwustronnymi, natomiast IMGW-PIB oraz PIG-PIB będą 
zobowiązane do uzyskania akceptacji sprawozdań przez Nadzorującego, przed ich 
przekazaniem do PGW WP. Wyjaśnił także, że PGW WP nie posiadają wiedzy, czy 
i ewentualnie w jakim trybie, pracownicy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej (…) przekazywali informacje Ministrowi GMiŻŚ bądź informowali Pana 
Ministra, o zatwierdzeniu projektów umów przekazywanych przez GW WP. 
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(dowód: akta kontroli, str. 2227-2270) 

W ocenie NIK nieprzyjęcie procedur przyjmowania i rozpatrywania wniosków IMGW-
PIB i PIG-PIB o dofinansowanie PSHM, PSBBP i PSH było postępowaniem 
nierzetelnym, skutkującym nakładaniem na ww. Instytuty obowiązku uzyskiwania 
opinii Ministra GMiŻŚ do tych wniosków, co było z kolei działaniem pozbawionym 
podstawy prawnej. Również pozbawione podstawy prawnej było zamieszczenie 
w umowach zawieranych przez państwową osobę prawną, jaką jest PGW WP 
z IMGW-PIB oraz PIG-PIB zapisów nakładających na naczelny organ administracji 
państwowej obowiązek oznaczonego działania. 

3.2 Przekazywanie przez PGW WP środków na dofinansowanie zadań 
z zakresu gospodarki wodnej  

W trakcie prac planistycznych na projektem ustawy budżetowej na rok 
2018 w PGW WP zidentyfikowano konieczność zapewnienia w ustawie budżetowej 
środków w budżecie PGW WP na dofinansowanie, poprzez rezerwę celową, zadań 
z zakresu gospodarki wodnej realizowanych przez państwowej jednostki budżetowe 
(dalej: „pjb”), na podstawie projektu ustawy – Prawo wodne.  

Pismem z 20 lipca 2017 r. p.o. Prezesa KZGW skierowanym do Dyrektora 
Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Środowiska poinformowała 
o rozpoznanym ryzyku „ogromnego prawdopodobieństwa” braku wpływów z opłat 
lub ich bardzo niskim poziomie, szczególnie w pierwszym roku funkcjonowania ww. 
ustawy i w związku z tym skutkiem tego będzie brak możliwości przekazywania na 
dochody budżetowe środków, które następnie stanowiłyby zasilenie rezerwy 
celowej. 

(dowód: akta kontroli, str.1751) 

Prezes PGW WP pismem z dnia 5 marca 2018 r. poinformował Sekretarza Stanu 
w MGMiŻŚ, że w chwili obecnej PGW Wody Polskie nie dysponują danymi 
w zakresie wielkości środków planowanych w 2019 r. do zasilenia rezerwy celowej 
budżetu państwa na sfinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki 
budżetowe zgodnie z art. 253 ustawy Prawo wodne. 

(dowód: akta kontroli, str.1766) 

W PGW WP nie przekazywano w 2018 r. środków na dofinansowanie zadań 
państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 9 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie83. 

(dowód: akta kontroli, str.1528) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

VI. Uwagi i wnioski 

Opisane w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości wskazują, że system kontroli 
zarządczej w niepełnym stopniu zapewniał prawidłową i efektywną realizację celów 
i zadań PGW WP, a mechanizmy kontroli zarządczej nie stanowiły wystarczającej 
odpowiedzi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. 

                                                      
83  Dz. U. poz. 2492. 
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Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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) rzetelne planowanie, a w razie konieczności podejmowanie działań w celu 
dokonania zmian kwot przychodów w planie finansowym. 

2) doprowadzenie do wyksięgowania kwot należności przypisanych bez podstawy 
prawnej. 

3) zapobieganie przypadkom nieprzestrzegania wewnętrznych procedur 
dotyczących windykacji wierzytelności. 

4) podejmowanie wszystkich przewidzianych prawem działań w celu uzyskania 
rozstrzygnięć administracyjnych warunkujących dalsze prowadzenie windykacji 
należności. 

5) terminowe dokonywanie zwrotów różnic między wysokością wniesionej opłaty 
za usługi wodne, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającej z nowej 
informacji. 

6) terminowe dokonywanie wpłat odsetek z tytułu pożyczki udzielonej przez 
NFOŚiGW. 

7) przekazywanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym PGW WP 
umożliwiających terminowe regulowanie zobowiązań. 

8) wdrożenie procedur przyjmowania i rozpatrywania wniosków IMGW-PIB i PIG-
PIB o dofinansowanie zadań PSHM, PSBBP i PSH. 

9) zaprzestanie zobowiązywania IMGW-PIB i PIG-PIB do uzyskiwania opinii 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do wniosków 
o dofinansowanie pełnionych służb, bez uzgodnienia takiego postępowania 
z tym Ministrem. 

10) nienakładanie w umowach dwustronnych zawieranych z IMGW-PIB oraz PIG-
PIB, obowiązku na Ministra GMiŻŚ dotyczącego zatwierdzania sprawozdań 
z realizacji przez te Instytuty zadań PSHM, PSBBP i PSH, finansowych przez 
PGW WP, bez uzgodnienia takiego postępowania z tym Ministrem. 

11) zapewnienie wykorzystania środków pozyskanych dotacji zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie umowami. 

12) dokonywanie terminowych zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji. 

13) zawieranie umów dotacji zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.   

14) niezawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami PGW WP na 
wykonywanie czynności, które pracownicy ci mają w zakresach swoich 
obowiązków. 

15) zapewnienie określenia w formie pisemnej zakresów obowiązków dla 
wszystkich pracowników PGW WP.  

16) stosowanie mierników realizacji planu finansowego w układzie zadaniowym, na 
które kontrolowana jednostka ma wpływ oraz umożliwiających porównanie 
stopnia realizacji zadań do planu. 

17) wdrożenie systemu księgowego umożliwiającego prowadzenie monitoringu 
realizacji planu finansowego w układzie zadaniowym oraz prowadzenie takiego 
monitoringu. 
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18) sprawowanie bieżącego nadzoru nad udzielaniem i realizacją zamówień 
publicznych. 

19) rzetelne rozpoznawanie potrzeb w zakresie zakupów niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania PGW WP.  

20) niedokonywanie ingerencji w księgach rachunkowych po zamknięciu 
miesięcznych okresów sprawozdawczych. 

21) ewidencjonowanie kosztów w księgach rachunkowych w miesiącu ich 
powstania. 

22) prowadzenie bieżącej analizy wykonania planu finansowego oraz wyposażenie 
sytemu EDEN w funkcjonalność umożliwiającą odniesienie właściwych kont do 
poszczególnych pozycji planu finansowego. 

23) sporządzenie w PGW WP instrukcji w sprawie systemu zarządzania płynnością 
finansową oraz w sprawie kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo-
księgowych i udostępnienie ich wszystkim osobom, którym są one niezbędne. 

24) zapewnienie zgodności sporządzania wniosków o zgodę na zmianę w rocznym 
planie finansowym PGW WP z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

25) doprowadzenie dokumentacji opisującej przyjęte przez PGW WP zasady 
(politykę) rachunkowości do zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości. 

26) uaktualnienie Polityki rachunkowości o objaśnienia dotyczące przyjętych 
symboli w subanalityce. 

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 dyrektora Departamentu Środowiska 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 30 kwietnia 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Departament Środowiska 

Kontrolerzy: Dyrektor 

Anna Krzywicka Paweł Trzaskowski 

Doradca techniczny 
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                     Mirosław Sałata 

                  Doradca techniczny 

 

 

 

Jolanta Zielińska  

     Główny specjalista k.p.  

 

 
 

 

 

 

                  Tomasz Nowakowski  

                 Główny specjalista k.p.  

 

 

 

                  Marlena Ziomacka 

                     Specjalista k.p. 

 

 

 


