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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/102 Badanie sprawozdań finansowych projektów ochrony przeciwpowodziowej  
w dorzeczach Odry i Wisły współfinansowanych środkami pożyczki Banku 
Światowego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Stanisław Tarnowski, główny specjalista kp., upoważnienia do kontroli 
nr LKA/102/2018 z dnia 26 marca 2018 r. i nr LKA/177/2018 z dnia 24 maja 2018 r. 

2. Jerzy Horodecki, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKA/103/2018 
z dnia 26 marca 2018 r. 

3. Janina Balas, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKA/134/2018 
z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

4. Joanna Paliga, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKA/139/2018 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1-5)  

Jednostka 
kontrolowana 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach1, ul. Sienkiewicza 2 44-100 Gliwice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie2. 
Pełniącym obowiązki Dyrektora RZGW GL był Łukasz Lange3          
 

(dowód:  akta kontroli tom I, str. 9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 działalność RZGW GL dotyczącą 
zabezpieczenia i wydatkowania środków finansowych na realizację w 2017 r. 
Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, w zakresie budowy 
suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny5 oraz sporządzenia 
sprawozdania finansowego z jego realizacji. 

NIK zwraca jednak uwagę na przesunięcie przewidywanego w 2017 r.  terminu 
zakończenia tej inwestycji z dnia 15 listopada 2019 r. na dzień 18 stycznia 2020 r. 

W 2017 r. w RZGW GL podejmowano prawidłowe działania w celu zabezpieczenia  
i uruchomienia środków na finansowanie zadań Projektu. Skontrolowane wydatki 
w  łącznej kwocie 248.634,8 tys. zł poniesiono zgodnie z celami Projektu (w tym 
248.331,1 tys. zł w 2017 r., co stanowiło 94,7% łącznej kwoty wydatków 
poniesionych w ramach Projektu w powyższym okresie6). Zapisów w księgach 
                                                      
1 Zwane dalej „RZGW GL”. 
2 Od dnia 17 stycznia 2018 r.  Do dnia 16 stycznia 2018 r. Pełnomocnikiem ds. Organizacji Wód Polskich był Pan Mariusz 
Gajda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.  
3 Od 23 lutego 2018 r. Do 22 lutego 2018 r. funkcję Dyrektora RZGW GL pełnił Tomasz Cywiński. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
5 Zwanego dalej „Projektem”. 
6 Pozostałą kwotę objętych badaniem wydatków (303,7 tys. zł) poniesiono w 2018 r. 
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Uzasadnienie 
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rachunkowych dokonywano prawidłowo, w oparciu o sprawdzone i  zatwierdzone 
dowody. RZGW GL zapewnił rzetelność danych przedstawionych w sprawozdaniu 
rocznym z realizacji Projektu.  

Z objętych badaniem trzech postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku których podpisano umowy o łącznej wartości brutto 
909.135,0 tys. zł (89,3% łącznej wartości brutto dziewięciu umów podpisanych 
w wyniku postępowań rozstrzygniętych w 2017 r.), jedno przeprowadzono w trybie 
ICB (International Competitive Bidding – międzynarodowy przetarg nieograniczony), 
a dwa – w trybie DC (Direct Contracting – zamówienie z wolnej ręki). Postępowania 
te przeprowadzone zostały zgodnie z procedurami7 Międzynarodowego Banku 
Odbudowy i Rozwoju8.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja zadań w zakresie finansowania 
Projektu 

1.1. Plan wydatków oraz zaawansowanie finansowe zadań Projektu  

Zadania RZGW GL związane z realizacją Projektu, wykonywane były przez Biuro 
Wdrażania Projektu Zbiornik Racibórz Dolny9.  

RZGW GL wydatkował na realizację Projektu środki w ramach komponentu A – 
Polder Racibórz, na który składały się następujące podkomponenty: 

− A1 – Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny; 

− A2 – Pozyskanie prawa dysponowania gruntami pod planowaną inwestycję10; 

− A3 – Projekt i nadzór budowlany. 

(dowód:  akta kontroli tom III, str. 316-317) 

Dla komponentu A w planie finansowym Projektu na 2017 r. pierwotnie założono 
wydatki w łącznej kwocie 268.743,3 tys. zł, którą w trakcie roku zmniejszono per 
saldo do 264.387,7 tys. zł i tak: 

− w zakresie podkomponentu A1 zwiększono kwotę wydatków z 230.680,0 tys. zł 
do 235.045,6 tys. zł, co wynikało głównie z wyboru nowego Wykonawcy budowy 
zbiornika Racibórz Dolny i ustalenia na 2017 r. kwot do wypłaty w związku 
z roszczeniami zgłaszanymi przez podwykonawców poprzedniego Wykonawcy 
tej inwestycji; 

− w zakresie podkomponentu A2 zmniejszono kwotę wydatków z 22.064,6 tys. zł 
do 15.027,1 tys. zł, co wynikało z przesunięcia realizacji niektórych zadań11 
w ramach kontraktu A2-4; 

                                                      
7 Dokument pn. Guidelines Procurment Under IBRD Loans And IDA Credit May 2004, revised October 1, 2006 and May 1, 
2010, zwany dalej „Instrukcją w sprawie zamówień”. 
8 Zwanego dalej „MBOIR” , „Bankiem Światowym” lub „BŚ”. 
9 Zwane dalej „BWP”. 
10 W ramach tego podkomponentu realizowane były również przez Gminę Lubomia inwestycje w zakresie infrastruktury Nowej 
Wsi. 
11 Spowodowanego m.in. koniecznością przygotowania dokumentacji zamiennej i przebudowy pomieszczeń w związku  
z wprowadzeniem funkcji przedszkola w Wiejskim Domu Kultury (zaakceptowanej przez Bank Światowy); wystąpieniem, przy 
zagospodarowaniu terenów sportowych, warunków gruntowo-wodnych niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowania 
dokumentacji budowlanej, przedłużającym się postępowaniem w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę dla części ścieżek 
rowerowych, zlokalizowanych na terenach kolejowych oraz dla krzyża przydrożnego w Bieńkowicach; przedłużającym się 
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− w zakresie podkomponentu A3 zmniejszono kwotę wydatków z 15.998,7 tys. zł 
do 14.315,0 tys. zł, co wynikało z opóźnień w rozliczaniu usług nadzoru 
autorskiego (w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową) i związanym z tym zawieszeniem przez RZGW GL 
płatności na rzecz podmiotu świadczącego te usługi. 

 (dowód:  akta kontroli  tom II, str. 1-4, 6-9, tom III, str. 316-342) 

W zakresie planowania oraz zapewnienia finansowania zadań Projektu,  
w RZGW GL stosowano procedury określone w dokumencie pn. Przepływy 
pieniężne, procedury sprawozdawcze i rozliczeniowe w Projekcie Ochrony 
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry12, opracowanym w październiku 2014 r. przez 
Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we 
Wrocławiu13.  

(dowód:  akta kontroli tom II, str. 16-110, tom III, str. 486) 

W 2017 r., RZGW GL wydatkowało na realizację Projektu 262.148,8 tys. zł, tj. 99,2% 
kwoty ujętej w planie finansowym Projektu na 2017 r. (264.387,7 tys. zł), z tego: 

− w ramach podkomponentu A1 – 232.813,9 tys. zł (99,1% kwoty zaplanowanej 
na ten cel) na roboty budowlane; 

− w ramach podkomponentu A2 – 15.026,8 tys. zł (100,0% kwoty zaplanowanej 
na ten cel), z tego: 13.516,8 tys. zł na roboty budowlane, 720,6 tys. zł na nadzór 
budowlany (włącznie z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami 
zarządzania kontraktem w ramach „Budowy infrastruktury drogowej i technicznej 
na terenie Nowej Wsi”), 771,8 tys. zł na wypłatę odszkodowań14 oraz 17,6 tys. zł 
na pozostałe wydatki15; 

− w ramach podkomponentu A3 – 14.308,1 tys. zł (100,0% kwoty zaplanowanej 
na ten cel), z tego: 10.803,6 tys. zł na usługi nadzoru budowlanego (włącznie  
z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami zarządzania Kontraktem  
w ramach „Budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz  
Dolny”), 2.227,0 tys. zł na usługi sprawowania nadzoru autorskiego  
(w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich 
realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym), 1.009,8 tys. zł na usługi 
konsultingowe16 oraz 267,7 tys. zł z tytułu kosztów operacyjnych17.  

(dowód:  akta kontroli tom II, str. 8, 10, tom III, str. 316-342, 366) 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., zaawansowanie finansowe zadań 
Projektu, realizowanych przez RZGW GL w zakresie komponentu A, wynosiło 
993.823,8 tys. zł, tj. 52,4% kwoty zaplanowanej na ten cel (1.895.540,0 tys. zł),  
z tego: 

− w ramach podkomponentu A1 – 724.037,6 tys. zł, tj. 46,5% kwoty zaplanowanej 
na ten cel (1.558.160,0 tys. zł );  

− w ramach podkomponentu A2 – 202.685,3 tys. zł, tj. 88,1% kwoty zaplanowanej 
na ten cel (230.040,0 tys. zł); 

                                                                                                                                       
postępowaniem, prowadzonym przez Starostę Wodzisławskiego, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za przejęcie  
z mocy prawa własności nieruchomości pod drogi publiczne.   
12 Zwanym dalej „Procedurą uruchamiania środków”. 
13 Zwane dalej „BKP”. 
14 M.in. z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, korzystania z nieruchomości na czas 
przebudowy infrastruktury technicznej. 
15 M.in. na wykonanie operatów szacunkowych i wypisy z rejestru gruntów. 
16 M.in. w zakresie obsługi prawnej, ochrony środowiska. 
17 M.in. kosztów tłumaczenia dokumentów, zakupu materiałów biurowych (tonerów), naprawy sprzętu biurowego, usług 
pocztowych, delegacji. 
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− w ramach podkomponentu A3 – 67.100,9 tys. zł, tj. 62,5% kwoty zaplanowanej 
na ten cel (107.340,0 tys. zł). 

 (dowód:  akta kontroli tom II, str. 152-159, tom III, str. 366) 

W ramach podkomponentu A1, w dniu 18 czerwca 2013 r. zawarto z Dragados S.A. 
umowę na wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny18 (zadanie 
A1-1). Wartość Kontraktu ustalono na kwotę 936,7 mln zł, a termin zakończenia 
robót budowlanych na 9 stycznia 2017 r. W dniu 9 października 2015 r. podpisano 
m.in. Aneks nr 419, w którym wprowadzono zmiany rozwiązania przyjętego 
w projekcie budowlanym, powodujące zwiększenie wartości Kontraktu20  
o 51.205,9 tys. zł (w rezultacie jego wartość wyniosła 987.881,1 tys. zł). 
Postanowiono również, że pierwotny termin realizacji21 inwestycji jest nieaktualny  
i do dnia 15 grudnia 2015 r. strony ustalą nowy termin wykonania robót oraz jego 
wpływ na ostateczną wartość Kontraktu (przyjęto wstępnie, że będzie to: „nie 
później niż do 28 listopada 2018 r.”). Do zawarcia kolejnego aneksu nie doszło. 
Ostatecznie w dniu 14 października 2016 r. RZGW GL powiadomił Wykonawcę  
o odstąpieniu od Kontraktu z przyczyn leżących po jego stronie, natomiast 
Wykonawca w dniu 27 października 2016 r. złożył w RZGW GL powiadomienie  
o odstąpieniu od Kontraktu z winy zamawiającego22.  

Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na dokończenie budowy 
suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (zadanie A1-4), w dniu 
30 listopada 2017 r. podpisano umowę23 z konsorcjum firm Budimex S.A. Polska 
(lider) i Ferrovial Agroman S.A. Hiszpania (partner)24 na kwotę 903.865,8 tys. zł. 
W zawartej umowie termin zakończenia robót25 określono na 740 dni od momentu 
rozpoczęcia robót, tj. 18 stycznia 2020 r. W dniu 19 grudnia 2017 r. przekazano 
Nowemu Wykonawcy teren budowy, a w dniu 5 stycznia 2018 r. wydano polecenie 
rozpoczęcia robót z dniem 8 stycznia 2018 r.  

 (dowód:  akta kontroli tom III, str. 92, 150, 330, 486) 

Według stanu na 31 grudnia 2017 r., wskaźniki postępu finansowego i rzeczowego 
zadań realizowanych w  ramach podkomponentu A1 przedstawiały się 
następująco26:  

− A1-1 – budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego  
Racibórz Dolny (kontrakt o wartości 987.881,1 tys. zł) – zawansowanie 
finansowe w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności27 oraz zapłacone 
faktury wyniosło 57,4%, a zaawansowanie rzeczowe (po zinwentaryzowaniu 
przez Inżyniera Kontraktu wykonanych robót) – 58,4%28;  

                                                      
18 Kontrakt ORFPP A1-1, zwany dalej „Kontraktem”. 
19 Na zawarcie Aneksu nr 4 Bank Światowy wyraził zgodę w formule „No Objection”. 
20 „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” (klauzula 1.1.4.1 Warunków Kontraktu). 
21 „Czas na Ukończenie dla Robót” (klauzula 1.1.3.3 Warunków Kontraktu). 
22 Szczegóły dotyczące tego zagadnienia zostały opisane w informacjach o wynikach kontroli P/17/104 – Realizacja Projektów 
Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 r. oraz P/16/096 – Realizacja Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego oraz badanie sprawozdania 
finansowego tego Projektu, które zostały zamieszone w BIP NIK. 
23 Zwaną dalej Nowym Kontraktem. 
24 Zwanym dalej „Nowym Wykonawcą”. 
25 Tzw. „Czas na Ukończenie”. 
26 Dane przedstawiono na podstawie Monitoringu Postępu Robót Budowlanych (CMS). 
27 Zwane dalej „PŚP”. 
28 Wzrost zaawansowania rzeczowego w stosunku do danych z Monitoringu Postępu Robórt Budowlanych (CMS)  
z 31 października 2016 r. (po odstąpieniu od Kontraktu w dniu 14 października 2016 r.) wynikał ze zinwentaryzowania przez 
Inżyniera Kontraktu wykonanych robót. 
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− A1-4 – dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
Racibórz Dolny (kontrakt o wartości brutto 903.865,8 tys. zł) – zaawansowanie 
finansowe wyniosło 10,0%29, a zaawansowanie rzeczowe – 0,0%30; 

− A1-5 – zakończenie budowy przepustów grawitacyjnych w km 7+506; 8+795 
zapory prawobrzeżnej oraz odprowadzenia wody ze zlewni Lubomia (kontrakt 
o wartości 1.081,8 tys. zł) – zaawansowanie finansowe i rzeczowe wyniosło 
0,0%31; 

− A1-8 – Rów Tworkowski – zabezpieczenie skarp rowu, wykonanie 
ubezpieczenia docelowego (kontrakt o wartości 13.282,6 tys. zł) – 
zawansowanie finansowe wyniosło 62,3%, a zawansowanie rzeczowe – 
63,9%32;. 

− A1-9 – budowa upustu do Odry Miejskiej (kontrakt o wartości 2.373,0 tys. zł) – 
zaawansowanie finansowe i rzeczowe wyniosło 100,0%; 

− A1-11 – wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie kolumn żwirowych oraz 
realizację pierwszego etapu nasypów dociążających, prac towarzyszących  
i projektowych (kontrakt o wartości 92.947,1 tys. zł) – zaawansowanie 
finansowe i rzeczowe wyniosło 100,0%; 

− A1-12 – finalizacja prac na Zapleczu Eksploatacyjnym (kontrakt o wartości 
454,6 tys. zł) – zaawansowanie finansowe i rzeczowe wyniosło 100,0%; 

− A1-13 – rozbiórka budynków, ogrodzeń, placów utwardzonych, szamb oraz 
studni gospodarskich we wsiach Nieboczowy i Ligota Tworkowska wraz  
z wykonaniem projektów wykonawczych tych rozbiórek (kontrakt o wartości 
2.896,2 tys. zł33) – zawansowanie finansowe w oparciu o PŚP wyniosło 87,0%, 
a w oparciu o zapłacone faktury – 86,3%, natomiast zaawansowanie rzeczowe 
wyniosło 100,0%. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 90-122, 330-335)  

W 2017 r. prace w ramach podkomponentu A2 realizowane były na podstawie 
umowy z dnia 27 marca 2013 r., zawartej pomiędzy RZGW GL a Gminą Lubomia, 
o finansowanie budowy infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi (A2-4). Zadanie 
to zostało podzielone na pięć nw. podzadań, na które Gmina zawarła w lipcu 2016 r. 
odrębne umowy z wykonawcami. Pozostałe zadania w ramach podkomponentu A2 
(budowa infrastruktury technicznej) zostały zakończone w latach poprzednich. 

Według stanu na 31 grudnia 2017 r., wskaźniki postępu finansowego i rzeczowego 
podzadań realizowanych w  ramach zadania A2-4 przedstawiały się następująco 34:  

− A2-4_1 – budowa budynku Wiejskiego Domu Kultury z Remizą OSP 
z zadaszeniem terenowym i rynkiem z placem wodnym, budynku Wiejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, parku wraz z obiektami, ścieżek rowerowych  
i infrastruktury technicznej (kontrakt o wartości 15.734,0 tys. zł) – 
zaawansowanie finansowe i rzeczowe wyniosło 54,7%35;  

− A2-4_2 – budowa budynków mieszkalnych (kontrakt o wartości 1.363,0 tys. zł) 
zaawansowanie rzeczowe i finansowe wyniosło 100,0%36; 

                                                      
29 W grudniu 2017 r. została wypłacona Wykonawcy zaliczka w kwocie 90.386,6 tys. zł. 
30 Według harmonogramu robót, zaangażowanie rzeczowe robót na dzień 31 marca 2018 r. wynosiło 1,0%. Monitoring robót 
(CMS) na dzień 30 kwietnia wykazał zaangażowanie rzeczowe na poziomie 3,2%. 
31Zamawiający odstąpił od umowy z dniem 27 czerwca 2017 r. i naliczył kary umowne, ponieważ wykonawca po podpisaniu 
umowy nie podjął realizacji zadania. Zakres robót został włączony do Nowego Kontraktu. 
32 Wykonawca zakończył roboty w dniu 30 listopada 2017 r. W porozumieniu zawartym z Zamawiającym w dniu 19 grudnia 
2017 r. zobowiązał się do usunięcia usterek w terminie do 31 marca 2018 r. Cel zadania zrealizowano przy niepełnym zakresie 
wykonanych robót (wystąpiła kolizja miejsca wykonywania tych robót z miejscem realizacji robót w ramach Nowego Kontraktu). 
33 W Aneksach do kontraktu nr 1, 2 i 3 zwiększono wartość Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio o: 471,0 tys. zł, 
622,8 tys. zł i 555,6 tys. zł. 
34 Dane przedstawiono na podstawie Monitoringu Postępu Robót Budowlanych (CMS). 
35 Termin realizacji umowy przedłużono do 30 maja 2018 r. 
36 Kontrakt zrealizowano 31 sierpnia 2017 r. 
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− A2-4_3 – budowa wyspy w parku (kontrakt o wartości 799,2 tys. zł) – 
zaawansowanie rzeczowe i finansowe wyniosło 30,9%37; 

− A2-4_4 – budowa boiska do piłki nożnej z układem ogrodzeń, piłkochwytów 
i trybunami zadaszonymi oraz budowa boiska wielofunkcyjnego (kontrakt 
o wartości 5.251,5 tys. zł) – zaawansowanie finansowe wyniosło 95,0%, 
a zaawansowanie rzeczowe – 98,9%38; 

− A2-4_5 – budowa streetwork, siłowni zewnętrznej, skateparku i parku linowego 
(kontrakt o wartości 4.560,2 tys. zł) – zaawansowanie finansowe wyniosło 
95,0%, a zaawansowanie rzeczowe – 100,0%39. 

 (dowód: akta kontroli tom III, str. 90-122, 335-341) 

Po odstąpieniu przez RZGW GL od Kontraktu, Inżynier Kontraktu określił w dniu  
8 lutego 2017 r. wartość robót, dóbr i dokumentów poprzedniego Wykonawcy oraz 
wszelkich należnych mu sum za prace wykonane zgodnie z Kontraktem w dacie 
odstąpienia (28 października 2016 r.) na łączną kwotę 582.527,8 tys. zł.   

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 10-19, 1099) 

Według stanu na 27 lutego 2018 r.  roszczenia Zamawiającego wobec poprzedniego 
Wykonawcy wynosiły 862.238,3 tys. zł. Na poczet roszczeń Zamawiający zaliczył 
m.in.:  

a) zabezpieczenie zwrotu zaliczki w wysokości 76.392,4 tys. zł, które w całości 
skompensowano zwróconą zaliczką;  

b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 93.667,5 tys. zł,  
na które uruchomiona została gwarancja należytego wykonania umowy.  
Ze środków tych skompensowano:  

− pokrycie kosztów pośrednich w wysokości 44.058,6 tys. zł; 
− wypłatę roszczeń z tytułu odpowiedzialności solidarnej w wysokości 

27.212,5 tys. zł; 
− koszty dokończenia robót w wysokości 10.450,7 tys. zł; 
− zwiększone koszty konsultantów w wysokości 3.286,3 tys. zł; 
− pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenia, nadzoru archeologicznego, ochrony) 

w łącznej kwocie 8.659,3 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 26, 28, 34-37) 

Podstawę roszczeń wobec poprzedniego Wykonawcy stanowił m.in. punkt 15.4. 
Warunków Kontraktu, zgodnie z którym: „Po wejściu w życie powiadomienia  
od odstąpieniu zgodnie z Podpunktem 15.2., Zamawiający może: (…) odzyskać  
od Wykonawcy  wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego i ściągnąć należne 
mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukończenia robót (…)”.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 51-52, 96-103) 

Roszczenia wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgłosiły 
trzy podmioty, w łącznej kwocie 400.820,6 tys. zł, tj.:  

− poprzedni Wykonawca (roszczenia na co najmniej 400 mln zł); 
− spółka z którą Zamawiający zawarł umowę, a następnie od niej odstąpił  

(z uwagi na nieprzystąpienie spółki do wykonania umowy) i obciążył ją z tego 
tytułu karą w wysokości 108,2 tys. zł; 

                                                      
37 Termin realizacji umowy przedłużono do 30 maja 2018 r. 
38 Termin realizacji umowy przedłużono do 31 stycznia 2018 r. 
39 Kontrakt zakończono 30 listopada 2017 r. 
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− spółka posiadająca roszenie dotyczące wyceny jej urządzeń znajdujących się 
na obszarze budowy czaszy zbiornika. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 104-106, 1022-1081, 1100-1147) 

Do 30 kwietnia 2018 r. z roszczeniami z tytułu solidarnej odpowiedzialności 
inwestora, wynikającej z art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny40, do Zamawiającego wystąpiło ponadto 33 podwykonawców poprzedniego 
Wykonawcy, a łączna wartość tych roszczeń wyniosła 53.299,2 tys. zł41. Zgłoszone 
przez firmy roszczenia zaliczono do trzech grup określonych w dokumencie42  
pn. Mapa drogowa w zakresie postępowania z roszczeniami zgłaszanymi przez 
przedsiębiorców w związku z robotami, usługami i dostawami wykonanymi 
w ramach zadania pn. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz 
Dolny43. 

Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych przeprowadzona przez Inżyniera 
Kontraktu wykazała, że do części roszczeń nie będą miały zastosowania 
postanowienia art. 6471 ustawy Kodeks cywilny.   

Według stanu na 30 kwietnia 2018 r., wartość ugód zawartych z podwykonawcami 
poprzedniego Wykonawcy, wynosiła 28.273,7 tys. zł, z czego 27.862,9 tys. zł 
wypłacono w 2017 r., a 303,7 tys. zł w 2018 r., natomiast kwoty 107,1 tys. zł 
należnej jednej z firm nie wypłacono, gdyż została ona skompensowana44  
naliczoną karą umowną45.  Nie wystąpiły przypadki zapłaty odsetek z tytułu 
nieterminowej zapłaty kwot w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora. 
Według stanu na 30 kwietnia 2018 r. w trakcie procedowania  znajdowały się 
roszczenia 14 podwykonawców o łącznej wartości 3.940,7 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 34-37, 55-65, 138, 1022-1026, 1148-1149, tom II, 
str. 5) 

W wyniku badania 27 z 36 (75,0%) zawartych ugód ustalono, że objęte nimi 
roszczenia przekazywane były do Inżyniera Kontraktu46, który dokonywał analizy 
jego zasadności i wysokości oraz rekomendował kwotę, jaka powinna zostać 
zapłacona. W niektórych przypadkach obligował Zamawiającego do wykonania 
czynności weryfikacyjnych, co, jak ustalono na próbie 12 rekomendacji (75,0% 
rekomendacji, w których Inżynier Kontraktu zalecał wykonanie określonych 
czynności), było realizowane przed zawarciem ugody i wypłatą roszczenia.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 51, 1082-1098, tom III, str. 317, 341-342, 494-495) 

Inżynier Kontraktu sprawdził zasadność roszczeń objętych ugodami, poprzez 
weryfikację:  

                                                      
40 Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm., zwany dalej „ustawą Kodeks cywilny”. 
41 Ponadto, z roszczeniami na łączną kwotę 7.955,8 tys. zł wystąpiło 15 podmiotów współpracujących z poprzednim 
Wykonawcą, które nie wykonywały robót budowlanych.   
42 Dokument taki został opracowany przez RZGW GL w wyniku ustaleń podjętych podczas posiedzenia Komitetu Roboczego  
w dniu 23 listopada 2016 r. 
43 Do procedury tej BKP nie wniósł zastrzeżeń – pismo z dnia 19 stycznia 2017 r. W dniu 27 stycznia RZGW GL przekazało 
procedurę do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, który nie wniósł do niej zastrzeżeń.  
44 Skompensowana kwota została uwzględniona w kwocie spodziewanych roszczeń wykonawców.  
45 Kara umowna naliczona tej firmie wyniosła 108,2 tys. zł. 
46 Funkcję Konsultanta Wsparcia Technicznego pełniła firma Aecom Polska sp. z o.o. na podstawie umowy z 3 września  
2015 r. o wykonywanie nadzoru budowlanego (włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania 
Kontraktem w ramach Projektu) o łącznej wartości 23.574,9 tys. zł. Zakres jego usług uległ zwiększeniu po odstąpieniu od 
Kontraktu A1-1 tj.: uczestniczył w przejęciu terenu budowy od dotychczasowego Wykonawcy, przygotował dokument 
określający wartość wykonanych robót, przejął funkcję Kierownika Budowy, zapewnił przygotowanie niezbędnej dokumentacji 
przetargowej na wybór Nowego Wykonawcy, uczestniczył w negocjacjach i wyborze wykonawców robót zabezpieczających  
i koniecznych, brał udział w ocenie ofert, a także przygotował rekomendacje i projekty ugód z podwykonawcami 
dotychczasowego Wykonawcy, występujących z roszczeniami wobec RZGW GL w związku z realizacją robót budowlanych. 
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− podstaw żądania, tj. umowy podwykonawstwa wraz z aneksami oraz zgody 
Zamawiającego na jej zawarcie (analiza przedmiotu umowy pod względem 
możliwości zakwalifikowania go do robót budowlanych związanych z realizacją 
Kontraktu);  

− dokumentacji rozliczeniowej (sprawdzenie wykonania robót oraz zgodności 
z dokumentacją, sprawdzenie umocowania osób podpisujących tę 
dokumentację);   

− daty wykonania robót (sprawdzenie czy nastąpiło przed datą odstąpienia,  
tj. przed 28 października 2016 r.).  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 51-54) 

W pierwszym kwartale 2018 r. RZGW GL został poinformowany o wniesieniu przez 
Dragados S.A. „Wezwania na Arbitraż” do Sądu Arbitrażowego przy ICC47 w Paryżu. 
RZGW GL powierzył prowadzenie sprawy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 
Polskiej. W dniu 11 lutego 2018 r. pełnomocnik Zamawiającego złożył wniosek  
o przedłużenie terminu na odpowiedź na powyższe wezwanie. Wniosek obejmował 
w szczególności zarzut o niewłaściwości tego sądu. Ostatecznie w dniu 26 marca 
2018 r. Sąd Arbitrażowy przy ICC podjął decyzję, że przedmiotowe postępowanie 
arbitrażowe nie będzie się toczyć przed tym organem i obciążył poprzedniego 
Wykonawcę kosztami postępowania. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 201-235) 

1.2. Finansowanie Projektu, zapotrzebowanie na środki i ich 
uruchamianie 

Koszt podkomponentu A1 w kwocie 1.558.160,0 tys. zł wraz z określeniem  
źródeł finansowania został zatwierdzony przez Komitet Sterujący Projektu  
Ochrony Przeciwpowodziowej Dolnej Odry w dniu 26 października 2017 r. W dniu  
16 listopada 2017 r. Minister Finansów zapewnił środki na finansowanie realizacji 
przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze 
w województwie śląskim (polder)” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–202048 na kwotę 691.159,5 tys. zł.  

 (dowód:  akta kontroli tom II, str. 15, 40, 111-120, 152-159, 462-467, tom III,  
str. 487) 

W Inżynierii Finansowej z dnia 19 grudnia 2017 r. łączna wartość zadań 
komponentu A określona została na kwotę 1.895.540,0 tys. zł. Ich finansowanie  
zabezpieczono z następujących źródeł: 283.600,0 tys. zł ze środków pożyczki 
MBOiR; 489.840,0 tys. zł ze środków kredytu BRRE49; 947.680,0 tys. zł ze środków 
Funduszu Spójności UE wraz ze współfinansowaniem krajowym; 41.600,0 tys. zł  
ze środków NFOŚiGW50; 9.280,0 tys. zł ze środków Programu Odra 2006; 
123.540,0 tys. zł z pozostałych środków krajowych.  

Od początku realizacji Projektu wydatkowano kwotę 993.823,8 tys. zł 
z następujących źródeł:  MBOiR – 238.252,0 tys. zł; BRRE – 375.893,2 tys. zł;  
Fundusz Spójności UE wraz ze współfinansowaniem krajowym – 238.770,3 tys. zł; 
NFOŚiGW – 41.600,0 tys. zł; Program Odra 2006 – 9.280,0 tys. zł; 90.028,3 tys. zł – 
pozostałe środki krajowe.  

 

                                                      
47 Międzynarodowa Izba Handlowa. 
48 Zwanego dalej „POIiŚ”. 
49 Bank Rozwoju Rady Europy. 
50 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Źródła planowanych i zrealizowanych wydatków w podziale na poszczególne 
podkomponenty wyniosły: 

− na realizację podkomponentu A1 zaplanowano i zabezpieczono  
1.558.160,0 tys. zł, z tego: 109.600,0 tys. zł ze środków z pożyczki  
MBOiR, 457.440,0 tys. zł z kredytu BRRE, 947.680,0 tys. zł ze środków 
Funduszu Spójności UE wraz ze współfinansowaniem krajowym;  
41.600,0 tys. zł ze środków NFOŚiGW; 1.840,0 tys. zł z pozostałych  
środków krajowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., z powyższych 
źródeł wydatkowano, odpowiednio: 97.148,2 tys. zł; 344.667,6 tys. zł;  
238.770,3 tys. zł; 41.600,0 tys. zł; 1.851,5 tys. zł (łącznie 724.037,6 tys. zł);  

− na realizację podkomponentu A2 zaplanowano i zabezpieczono kwotę 
230.040,0 tys. zł, z tego: 121.000,0 tys. zł ze środków z pożyczki MBOiR; 
9.280,0 tys. zł  ze środków Programu Odra 2006; 99.760,0 tys. zł z pozostałych 
środków krajowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., z powyższych 
źródeł wydatkowano, odpowiednio: 108.317,2 tys. zł; 9.280,0 tys. zł;  
85.088,1 tys. zł (łącznie 202.685,3 tys. zł);  

− na realizację podkomponentu A3 zaplanowano i zabezpieczono kwotę 
107.340,0 tys. zł, z tego: 53.000,0 tys. zł ze środków z pożyczki MBOiR; 
32.400,0 tys. zł z kredytu BRRE; 21.940,0 tys. zł ze środków krajowych.  
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., z powyższych źródeł wydatkowano 
odpowiednio: 32.786,6 tys. zł; 31.225,6 tys. zł; 3.088,7 tys. zł (łącznie  
67.100,9 tys. zł). 

 (dowód:  akta kontroli tom II, str. 10, 15, 152-159, tom III, str. 366) 

Na realizację zadań komponentu A w 2017 r. zaplanowano kwotę 264.387,7 tys. zł,  
z tego: 29.988,0 tys. zł ze środków pożyczki MBOiR; 19.017,3 tys. zł ze środków 
kredytu BRRE; 207.076,0 tys. zł ze środków Funduszu Spójności UE wraz  
ze współfinansowaniem krajowym; 8.306,4 tys. zł z pozostałych środków krajowych. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. z powyższych źródeł wydatkowano 
odpowiednio: 29.981,7 tys. zł (100,0% zaplanowanych środków z pożyczki  
MBOiR); 19.016,8 tys. zł (100,0% zaplanowanych środków kredytu BRRE); 
204.844,2 tys. zł (98,9% zaplanowanych środków z Funduszu Spójności UE wraz  
ze współfinansowaniem krajowym); 8.306,1 tys. zł (100,0% zaplanowanych 
pozostałych środków krajowych) – łącznie 262.148,8 tys. zł.  

(dowód:  akta kontroli str. tom II, str. 6-9, 15, 31-105) 

W 2017 r. RZGW GL zabezpieczył terminowo i we właściwych wysokościach środki 
na realizację komponentu A, poprzez składanie do BKP (zgodnie z Procedurą 
uruchamiania środków) wniosków o środki na realizację zadań. Czas oczekiwania 
na wydanie przez dysponentów funduszy decyzji uruchamiającej środki pożyczki, 
kredytu czy też środki towarzyszące budżetu państwa, licząc od dnia złożenia 
wniosku przez RZGW GL do BKP, wynosił w 2017 r. od 18 do 68 dni51. 

Środki były przelewane na wskazane konto po złożeniu dyspozycji w systemie 
Trezor. Okres od złożenia dyspozycji do otrzymania środków nie trwał dłużej  

                                                      
51 41 dni w przypadku trzech wniosków złożonych 20 grudnia 2016 r. (data wydania decyzji: 30 stycznia 2017 r.), 48 dni  
w przypadku dwóch wniosków złożonych 21 grudnia 2016 r. (data wydania decyzji: 7 lutego 2017 r.), 48 dni w przypadku 
trzech wniosków złożonych 22 marca 2017 r. (data wydania decyzji: 9 maja 2017 r.), 68 dni w przypadku trzech wniosków 
złożonych 14 czerwca 2017 r. (data wydania decyzji: 21 sierpnia 2017 r.), 32 dni w przypadku dwóch wniosków złożonych  
29 września 2017 r. (data wydania decyzji: 31 października 2017 r.), 18 dni w przypadku dwóch wniosków złożonych  
30 października 2017 r. (data wydania decyzji: 17 listopada 2017 r.).  
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niż 12 dni, co umożliwiało regulowanie zobowiązań, w ramach komponentu A, 
terminowo i we właściwych wysokościach.  

 (dowód:  akta kontroli tom II, str. 16-110, tom III, str. 487) 

1.3. Plan zamówień publicznych 

Plan zamówień RZGW GL w wersji z 5 grudnia 2016 r. przewidywał 
przeprowadzenie w 2017 r. 8 postępowań o udzielenie zamówienia (podpisanie 
umów również miało nastąpić w 2017 r.), a Plan zamówień w wersji z 3 listopada 
2017 r. – 12 postępowań (z tego w dziewięciu przypadkach podpisanie umów miało 
nastąpić w 2017 r., a w jednym52 – w styczniu 2018 r.)  

Z 12 zaplanowanych na 2017 r. postępowań, trzy nie zostały rozstrzygnięte,  
a ich zakresy przedmiotowe zostały włączone do Nowego Kontraktu (umowa  
na dokończenie budowy zbiornika Racibórz Dolny z 30 listopada 2017 r.), tj.:  

− A1-6 – Zabezpieczenie lewego brzegu kanału Ulgi, odpowietrznej skarpy zapory 
czołowej oraz ubezpieczenie rowów R1, R2 i R353 – Komisja przetargowa 
uzasadniła rezygnację z udzielenia zamówienia trudnościami w negocjacjach  
z wykonawcą w uzyskaniu akceptowalnych cen jednostkowych robót oraz 
pozytywnymi wynikami prowadzonego przez Inżyniera Kontraktu monitoringu 
degradacji skarp;  

− A1-7 – Koryto rzeki Psiny poza zbiornikiem, wykonanie ubezpieczenia 
docelowego do rzędnej minimalnej od 184,50 do 187,00 poziomu wód 
gruntowych54 - Komisja przetargowa uzasadniła rezygnację z udzielenia 
zamówienia z powodu przekroczenia cen wszystkich ofert w odniesieniu  
do zakładanego budżetu; 

− A1-10 – Kanał dopływowy – stabilizacja osuwiska55 – Komisja przetargowa 
podjęła decyzję o rezygnacji z udzielenia zamówienia w związku z otrzymaniem 
oferty niespełniającej wymagań oraz pozytywnymi wynikami prowadzonego 
przez Inżyniera Kontraktu monitoringu degradacji skarp.  

W 2017 r. rozstrzygnięto dziewięć postępowań, w wyniku których zawarto umowy 
o łącznej wartości 1.017.653,0 tys. zł. brutto (z tego osiem z terminem realizacji 
zamówienia w 2017 r. oraz jedną z terminem realizacji zamówienia w dniu  
17 stycznia 2021 r.).  

 (dowód: akta kontroli tom II, str. 163-188, tom III, str. 488) 

Szczegółowym badaniem z zakresu udzielania zamówień publicznych objęto trzy 
z dziewięciu postępowań rozstrzygniętych w 2017 r.56, w wyniku których podpisano 
umowy o łącznej wartości brutto 909.135,0 tys. zł (89,3% łącznej wartości brutto 
dziewięciu umów podpisanych w wyniku postępowań rozstrzygniętych w 2017 r.): 

− postępowanie A1-4 Dokończenie budowy suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego, przeprowadzone w trybie ICB (International Competitive 
Bidding – międzynarodowy przetarg nieograniczony), w wyniku którego 
podpisano umowę o wartości 903.865,8 tys. zł; 

                                                      
52 Kontrakt A2-6 Dostawa dodatkowego sprzętu dla budynków publicznych we wsi Nieboczowy.  
53 Podpisanie umowy miało nastąpić w lutym 2017 r. 
54 Jw. 
55 Podpisanie umowy miało nastąpić w kwietniu 2017 r. 
56 Postępowania A1-8 i A1-11 były badane przez Najwyższą Izbę Kontroli w toku kontroli P/17/104 Realizacja Projektów 
Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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− postępowanie A1-9 Budowa upustu do Odry miejskiej, przeprowadzone  
w trybie DC (Direct Contracting – zamówienie z wolnej ręki), w wyniku  
którego podpisano umowę o wartości brutto 2.373,0 tys. zł; 

− postępowanie A1-13 Rozbiórka budynków w Nieboczowach i Ligocie 
Tworkowskiej, przeprowadzone w trybie DC, w wyniku którego podpisano 
umowę o wartości brutto 2.896,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 173-177, tom III, str. 488-489) 

W wyniku badania nie stwierdzono nieprawidłowości.  

W dniu 8 grudnia 2016 r. RZGW GL uzyskał zgodę BŚ na zastosowanie procedury 
ICB bez etapu prekwalifikacji. Po uzyskaniu informacji o braku zastrzeżeń ze strony 
BŚ do dokumentacji przetargowej, zgodnie z wymogami klauzuli 2.7 Instrukcji 
w sprawie zamówień, ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
BŚ (21 kwietnia 2017 r.) i RZGW GL (21 kwietnia 2017 r.) oraz w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej (25 kwietnia 2017 r.). Dokumentacja przetargowa 
została zakupiona przez 35 oferentów. Do 27 lipca 2017 r. złożono pięć ofert i w tym 
samym dniu RZGW GL przekazał do BŚ protokół z ich otwarcia. Komisja 
przetargowa dokonała sprawdzenia spełnienia w podstawowym zakresie wymogów 
określonych w dokumentach przetargowych57 i przystąpiła do szczegółowej analizy 
oferty ocenionej jako najniższa. W wyniku tej analizy stwierdzono, że zgodnie  
z Wytycznymi dotyczącymi postępowania w przypadku niespotykanie niskich ofert 
przetargowych, wydanych przez BŚ w lipcu 2016 r., cena tej oferty jest niższa  
niż obliczony poziom rażąco niskiej ceny. Komisja wystąpiła do oferenta 
o przedstawienie szczegółowych kalkulacji dla rodzajów robót, których ceny uznano 
za „niepokojąco niskie”. Po szczegółowej analizie składników otrzymanych kalkulacji 
stwierdzono, że oferent nie dowiódł, iż realizacja robót za oferowaną cenę będzie 
dla niego korzystna finansowo, bądź w inny sposób przyniesie mu korzyść. 
W związku z powyższym Komisja przetargowa odrzuciła ofertę, a oferent nie 
odwołał się od tej decyzji. Po analizie następnej pod względem ceny oferty, Komisja 
zarekomendowała ją jako „zasadniczo adekwatną w stosunku do wymagań 
postawionych w dokumentach przetargowych” i stwierdziła, że oferent  „zaoferował 
najniższą cenę”. Komisja przetargowa zarekomendowała wybór tego oferenta  
jako realizatora budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. 
BŚ nie wniósł zastrzeżeń w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli tom II, str. 294-603, 674-756, tom III, str. 488-489) 

W ramach pozostałych dwóch postępowań objętych badaniem, w oparciu 
o przesłanki do stosowania trybu wyboru wykonawcy DC wymienione w klauzuli 3.7 
Instrukcji w sprawie zamówień, skierowano zapytania i przeprowadzono negocjacje 
z podmiotami, które do tej pory realizowały prace w ramach budowy zbiornika 
Racibórz Dolny, jako podwykonawcy generalnego realizatora Kontraktu. Dla obu 
postępowań uzyskano zapewnienie Banku Światowego o braku zastrzeżeń dla 
zastosowania trybu z wolnej ręki.  

W przypadku postępowania A1-9, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe firma złożyła 
ofertę, która była negocjowana podczas czterech spotkań i w konsekwencji 
uzyskano ceny robocizny nieodbiegające od cen, które firma ta miała zawarte 
w umowie z poprzednim Wykonawcą. Pozostałe składniki kalkulacyjne wpływające 
na cenę jednostkową robót nie odbiegały od cen rynkowych. Jako wzór umowy 

                                                      
57 Oferty oceniano według kryteriów opisanych w sekcji I Instrukcja dla oferentów (w zakresie wymogów formalnych, gwarancji 
przetargowej, kompletności oferty i jej zasadniczej adekwatności do wymagań dokumentów przetargowych). Ocenie 
podstawowych kryteriów określonych w materiałach przetargowych poddano oferty o całkowitych cenach brutto:  
768.237,6 tys. zł, 903.887,3 tys. zł, 917.115,6 tys. zł, 945.969,0 tys. zł i 1.205.671,3 tys. zł (po upuście 1.164.954,2 tys. zł).  
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zastosowano zaakceptowany przez Bank Światowy formularz. Po uzyskaniu 
rekomendacji Inżyniera Kontraktu, Komisja przetargowa zadecydowała o możliwości 
udzielenia zmówienia wybranemu wykonawcy i wystąpienia do Banku Światowego 
w celu uzyskania zgody na zawarcie umowy. 

W przypadku postępowania A1-13, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe firma 
złożyła ofertę, w której stawki przekraczały stawki z umowy podwykonawczej 
zawartej z poprzednim Wykonawcą. Wyjaśnienia firmy w sprawie wysokości 
zaoferowanych stawek uznano za niewystarczające i nieposiadające 
odzwierciedlenia w stanie faktycznym. W związku z powyższym wystąpiono 
z zapytaniami do trzech innych firm rozbiórkowych, działających na rynku 
ogólnopolskim. Inżynier Kontraktu, po przeanalizowaniu nadesłanych ofert, 
zarekomendował wybór oferty z najkorzystniejszą ceną. Komisja zadecydowała 
o możliwości zlecenia temu oferentowi zamówienia i wystąpienia do Banku 
Światowego w celu uzyskania zgody na zawarcie umowy. 

W obu powyższych przypadkach Bank Światowy zaakceptował przyznanie 
kontraktów wskazanym wykonawcom.  

 (dowód: akta kontroli tom II, str. 178-188, tom III, str. 489-490) 

1.4. Kontrola zarządcza w ramach Projektu oraz  zagrożenia, ryzyka 
i problemy związane z jego realizacją 

W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za 2017 r. p.o. Dyrektora wskazał, 
że w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna 
i efektywna kontrola zarządcza, której zapewnienie, w myśl art. 69 ust. 1 pkt 3 
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych58, należy do obowiązków 
kierownika jednostki. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 32-34) 

Na system kontroli zarządczej, w odniesieniu do Projektu, składały się m.in.: 
obowiązujący Regulamin Organizacyjny59 (w ramach którego wyodrębniono 
i określono zadania BWP oraz poszczególnych komórek organizacyjnych 
kluczowych dla realizacji Projektu), Polityka Rachunkowości60 (regulująca sposób 
ujmowania w ewidencji księgowej wydatków w ramach Projektu) oraz zakresy 
obowiązków poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji Projektu.  

Zgodnie z zarządzeniem w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej61, 
źródłem informacji o stanie tej kontroli były m.in. wyniki monitoringu realizacji zadań 
w komórkach i pionach, przeprowadzonych audytów i kontroli oraz realizowanych 
zaleceń pokontrolnych i poaudytowych.  

Konsultant BKP – specjalista ds. kontroli finansowej przeprowadził w 2017 r. audyt 
wybranych wydatków poniesionych przez BWP w ramach realizacji Projektu. 
Badaniem objęto: 

− w ramach podkomponentu A1 – płatności dla dwóch podwykonawców Kontraktu 
w kwotach 7.439,7 tys. zł i 8.485,5 tys. zł, w związku z zawartymi ugodami; 

− w ramach podkomponentu A2 – zapłaty wniosków o płatność nr 7 i 9 na kwoty 
1.482,7 tys. zł i 843,0 tys. zł, w związku z realizacją zadań w zakresie 
infrastruktury społecznej w Gminie Lubomia; 

                                                      
58 J.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077. 
59 Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora RZGW GL nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. 
60 Wprowadzona zarządzeniem Dyrektora RZGW GL nr 9/2015 z dnia 14 maja 2015 r. 
61 Zarządzenie Dyrektora RZGW GL nr 11/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. 
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− w ramach podkomponentu A3 – dwie płatności dla Inżyniera Kontraktu  
za marzec i maj 2017 r. w kwotach odpowiednio 826,5 tys. zł. i 1.259,9 tys. zł. 

W wyniku przeprowadzonego audytu nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 (dowód: akta kontroli tom III, str. 5-31, 59-61)  

W okresie objętym kontrolą Inżynier Kontraktu prowadził bieżący  
monitoring i nadzór nad realizacją celów i zadań RZGW GL w odniesieniu do  
Projektu, m.in. poprzez spotkania, narady i raportowanie zaawansowania prac. 
Z prowadzonych czynności oraz postępu prac, Inżynier Kontraktu sporządzał  
dla RZGW GL miesięczne i kwartalne raporty. 

 (dowód: akta kontroli tom III, str. 141-235, 487)  

W RZGW GL obowiązywała Polityka Zarządzania Ryzykiem62. W „Raporcie 
z przeglądu ryzyka za 2017 r.”, dla Zespołu ds. organizacyjnych, zdefiniowano trzy 
ryzyka, które wystąpiły do sierpnia 2017 i były związane z realizacją Projektu. 
W rejestrach ryzyk, prowadzonych oddzielnie dla czterech komórek organizacyjnych 
BWP, zamieszczono łącznie 15 ryzyk związanych z realizacją Projektu, dla których 
przewidziano działania w celu ich uniknięcia lub ograniczenia skutków wystąpienia, 
podano osoby odpowiedzialne i określono stały, akceptowalny poziom ryzyka. 
W kartach zarządzania ryzykiem ujmowano właściciela danego ryzyka oraz 
działania, jako dodatkowy mechanizm kontrolny, z podaniem osoby odpowiedzialnej 
za ich wprowadzenie.  

(dowód: akta kontroli tom III, str. 35-53) 

W 2017 r., w RZGW GL nie wdrożono nowych rozwiązań w zakresie kontroli 
zarządczej. 

(dowód:  akta kontroli tom III, str. 160-161, 487) 

Pełnomocnik Dyrektora RZGW GL ds. Zarządzania Komponentem A63 wskazał  
na obecnie występujące trzy podstawowe problemy związane z realizacją 
komponentu A: 

− z dostępnością kruszyw w czaszy zbiornika – zgodnie z treścią dokumentacji 
przetargowej, do budowy nasypów zbiornika w pierwszej kolejności powinny  
być wykorzystywane kruszywa pochodzące z jego czaszy, natomiast Nowy 
Wykonawca, jak i działające lokalnie firmy „kruszywiarskie”, zgłaszały problem 
braku możliwości pozyskania nowych gruntów w dzierżawę na cele wydobycia 
kruszyw. Problemy te mogą wpłynąć na kolejne przesunięcia terminu 
zakończenia budowy zbiornika Racibórz Dolny oraz wzrost kosztów tej 
inwestycji;  

− z dostępnością podwykonawców, co może mieć wpływ na terminowość 
realizacji poszczególnych prac przez Nowego Wykonawcę: 

− ze stabilnością zatrudnienia w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody 
Polskie. Pełnomocnik wskazał na konieczność podjęcia takich działań,  
które zapewnią niepogorszone warunki pracy i płacy dla personelu BWP, 
a w konsekwencji, utrzymanie go w niezmienionym składzie.  

(dowód:  akta kontroli tom III, str. 62-64) 

 

                                                      
62 Wprowadzona zarządzeniem Dyrektora RZGW GL nr 32/2012 z dnia 31 października 2012 r. 
63 Zwany dalej „Pełnomocnikiem”. 
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Inżynier Kontraktu wskazał m.in na następujące istotne problemy związane 
z inwestycją: 

− zalegające na terenie budowy materiały poprzedniego Wykonawcy, 
w szczególności konstrukcje stalowe oraz zeskładowany na hałdach łupek 
powęglowy, ograniczające możliwości składowania ziemi pochodzącej 
z wykopów, w sytuacji gdy Nowy Wykonawca zgłosił w lutym 2018 r. żądanie 
usunięcia z terenu budowy materiałów pozostawionych przez poprzedniego 
Wykonawcę; 

− narastającą liczbę wniosków składanych w związku z solidarną 
odpowiedzialnością inwestora za nieuregulowane płatności na rzecz 
podwykonawców i czasochłonność ustalania wysokości należnych kwot,  
z uwagi na brak współpracy z poprzednim Wykonawcą. 

 (dowód:  akta kontroli tom III, str. 141-235, 487) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

 

2. Prawidłowość wydatkowania środków Projektu, 
weryfikacji dokumentów potwierdzających operacje 
finansowe oraz ujęcia w ewidencji księgowej 

Badaniem objęto 89 dowodów dokumentujących wydatki na łączną kwotę 248.634,8 
tys. zł64 (w tym 248.331,1 tys. zł zrealizowano w 2017 r., co stanowiło 94,7% łącznej 
kwoty wydatków BWP w ramach Projektu w powyższym okresie65),  
z której: 229.249,9 tys. zł poniesiono w ramach podkomponentu A1, 8.778,7 tys. zł – 
w ramach podkomponentu A2 i 10.606,1 tys. zł – w ramach podkomponentu A3.   
W ramach podkomponentu A1,  7.812,9  tys. zł wydatkowano na zadanie A1-866, 
1.612,9 tys. zł – na zadanie A1-967, 93.350,5 tys. zł – na zadanie A1-1168,  
1.520,9  tys. zł – na zadanie A1-1369, 6,2 tys. zł – na zadanie A3-1570,  
90.386,6 tys. zł – na zadanie A1-471, 6.393,4 tys. zł – na ubezpieczenie ryzyk 
budowy, a 28.166,6 tys. zł72 – na realizację ugód zawartych z podwykonawcami 
poprzedniego Wykonawcy73. Ustalono, że wszystkie skontrolowane wydatki 
poniesiono w związku z realizacją Projektu. 

Stwierdzono kompletność i poprawność kontroli bieżącej badanych faktur 
i związanych z nimi PŚP i dowodów zapłaty. Dyrektor lub jego zastępca i Główny 
Księgowy  zatwierdzali  badane  dowody  księgowe  do  wypłaty,  zgodnie z polityką  

                                                      
64 Z tego losowo (przy zastosowaniu metody monetarnej MUS) dobrano wydatki na  kwotę 231.837,1 tys. zł, a celowo dobrano 
wydatki niewylosowane na kwotę 11.302,4 tys. zł (wynikające z dowodów dokumentujących wydatki wylosowane) i wydatki  
na kwotę 5.495,3  tys. zł (w związku z realizacją ugód sądowych). 
65 Pozostałą kwotę objętych badaniem wydatków (303,7 tys. zł) poniesiono w 2018 r. 
66 Zabezpieczenie skarp Rowu Tworkowskiego – wykonanie ubezpieczenia docelowego. 
67 Budowa upustu do Odry Miejskiej – wykop, rozkucie, pali, chudy beton, obciążenia próbne pali, płyta komory rezerwowej. 
68 Wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie kolumn żwirowych, wykonanie pierwszego etapu nasypów dociążających oraz 
prac towarzyszących i projektowych. 
69 Rozbiórka budynków, ogrodzeń, placów utwardzonych, szamb oraz studni gospodarskich we wsi Nieboczowy i Ligota 
Tworkowska wraz z wykonaniem projektów wykonawczych tych rozbiórek. 
70 Zapewnienie, na wezwanie Zamawiającego, mobilnych zestawów pompowych do pompowania wody na terenie budowy 
zbiornika Racibórz Dolny. 
71 Dokończenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (zaliczka). 
72 Z tego 27.862,9 w 2017 r. i 303,7 w 2018 r. 
73 W ramach spoczywającej na Zamawiającym odpowiedzialności z art. 6471 ustawy Kodeks Cywilny. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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rachunkowości RZGW GL oraz Procedurą uruchamiania środków. Wylosowane 
wydatki prawidłowo ujęto w ewidencji księgowej RZGW GL. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 107-137, 153-463, 494-600, 663-792, 869-881,  
tom II str. 16-30) 

Struktura źródeł finansowania próby wydatków przedstawiała się następująco:  

− podkomponent A1 – wydatki na kwotę 28.166,6 tys. zł sfinansowano w 55,0% 
ze środków MBOiR i w 45,0% ze środków BRRE, a wydatki na kwotę  
201.083,3 tys. zł – w 100,0% środkami w ramach POiŚ; 

− podkomponent A2 –  wydatki na kwotę 6.906,6 tys. zł sfinansowano w 40,0%  
ze środków MBOiR i w 60,0% ze środków budżetu państwa, a wydatki na kwotę 
1.872,1 tys. zł – w 55,0% środkami z MBOiR i w 45,0% środkami z budżetu 
państwa; 

− podkomponent A3 – wydatki na kwotę 1.886,0 tys. zł sfinansowano w 49,0%  
ze środków MBOiR i w 51,0% ze środków BRRE,  wydatki na kwotę  
2.625,9 tys. zł – w 70,0% ze środków MBOiR i w 30,0% ze środków BRRE,  
a wydatki na kwotę 6.094,2 tys. zł – w 50,0% ze środków MBOiR i w 50,0%  
ze środków BRRE;  

co było zgodne z warunkami dofinansowania, określonymi w Umowie pożyczki 
zawartej z BŚ74.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 153-163, 663-792) 

W wyniku badania wylosowanych wydatków ustalono, że RZGW GL terminowo 
i zgodnie z zawartymi umowami (kontraktami) dokonywał płatności dla wykonawców 
Projektu za zrealizowane usługi i roboty budowlane.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 153-163, 601-636, 830-862, tom II str. 193-617) 

W ramach dokumentacji zrealizowanych robót budowlanych, finansowanych 
w ramach podkomponentu A1 (wydatki na kwotę 95.873,6 tys. zł), wykonawcy 
przedkładali Inżynierowi Kontraktu m.in. zbiorcze zestawienia zawierające 
przedmiary robót, protokoły odbioru częściowego lub końcowego robót, rozliczenia 
okresowe wykonanych robót (Raport Miesięczny Wykonawcy), które po weryfikacji 
stanowiły podstawę sporządzenia PŚP. Faktury sporządzone przez wykonawców, 
stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości75, były zatwierdzane pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym przez upoważnione osoby, a zawarte w nich kwoty wynikały z PŚP. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 153-163, 169-245, 447-459, 466-493, 601-605,  
863-881) 

Do faktur na usługi sprawowania nadzoru autorskiego (wydatki na kwotę  
605,9 tys. zł) oraz na usługi konsultingowe w zakresie działań związanych  
z wdrożeniem Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń76 (wydatek na kwotę 
12,4 tys. zł), finansowanych w ramach podkomponentu A3, dołączono dokumenty 
zawierające szczegółowe rozliczenie świadczonych usług, w tym m.in.: karty prac 
ekspertów, rozbicie kosztów ze względu na wynagrodzenia, rozbicie kosztów dla 
wydatków zwrotnych. Rozliczenie powyższych usług następowało na podstawie 
miesięcznych rozliczeń zatwierdzonych przez BWP, co było zgodne z umowami 

                                                      
74 Umowa nr 7436-POL zawarta w dniu 11 maja 2007 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a BŚ na finansowanie realizacji 
Projektu. 
75 Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm. 
76 Zwanego dalej „Planem RAP” 
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zawartymi odpowiednio w dniach 17 marca 2016 r. oraz 5 marca 2013 r.  
z podmiotami świadczącymi te usługi. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 153-163, 417-419, 435-437, 444-446 , 466-493, 601-
605, 637-659, 841-845) 

Na potwierdzenie wykonania usług nadzoru budowlanego i usług konsultingowych 
oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (wydatki na kwotę 9.987,9 tys. zł),  
zgodnie z umową z dnia 3 września 2015 r. zawartą z podmiotem świadczącym te 
usługi, sporządzono raporty miesięczne i karty czasu pracy ekspertów, obejmujące 
rozliczenie świadczonych usług i wykonanych prac. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 153-163, 405-446, 466-493, 601-605, 846-883) 

W przypadku badanych wydatków poniesionych w ramach podkomponentu A2 
ustalono, że RZGW GL, zgodnie z umową zawartą z Gminą Lubomia, dokonywał 
płatności za refaktury wystawione przez Gminę na podstawie faktur wystawionych 
przez wykonawców i dołączonych do nich protokołów odbioru częściowego lub 
końcowego robót oraz raportów kontroli robót i kosztorysów powykonawczych 
zweryfikowanych przez Inżyniera Kontraktu, a także rozliczeń wykonawców. 
Płatność za refaktury następowała po zatwierdzeniu przez upoważnione osoby 
wniosków o płatność zaliczkową. Zakres zrealizowanych robót budowlanych 
rozliczanych we wnioskach o płatność był zgodny z umowami zawartymi 
z wykonawcami. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 153-163, 246-404, 601-636) 

Wszystkie wnioski o płatność zaliczkową i końcową objęte badaniem przedłożone  
w 2017 r. przez Gminę Lubomia (14),  zostały sprawdzone pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym w terminie od jednego do  siedmiu dni  
od daty ich wpływu, tj. w terminie ustalonym w § 11 pkt 4 umowy z Gminą Lubomia 
(do 30 dni roboczych). Zatwierdzenie wniosków o płatność przez BWP umożliwiało 
RZGW GL przekazanie środków finansowych Gminie Lubomia z zapewnieniem 
terminowej płatności przez tę Gminę wykonawcom. 

(dowód: akta kontroli tom I str.  246-404, 464, 601-631) 

Badana próba wydatków poniesionych w ramach podkomponentu A2 wykazała,  
że środki zapewnione na przesiedlenia, w związku z koniecznością realizacji 
inwestycji na zamieszkałym terenie, zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem, w tym zgodnie z Planem RAP oraz Umową pożyczki zawartą  
z BŚ. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 153-163, 601-631, 637-659, 668-792, 927-1009) 

Dane w zakresie wydatków poniesionych na realizację Projektu, wykazane 
w sporządzonych przez RZGW GL sprawozdaniach Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 
UE były zgodne z zapisami na kontach 130-2 i 138. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 67-77, 600) 

Dane finansowe przekazane do BKP w celu sporządzenia rocznego sprawozdania 
z realizacji Projektu odpowiadały zapisom w ewidencji księgowej prowadzonej dla  
Projektu.  

BWP terminowo (do 15 dnia następnego miesiąca) złożyło do BKP cztery 
sprawozdania kwartalne z realizacji Projektu oraz 12 raportów miesięcznych  
za 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 77-89, 142, 494-519, 600, 660-662) 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli77,  
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 Delegatury NIK 
w Katowicach. 

Katowice, dnia 30 maja 2018 r. 

 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 
  

Kontroler 

Stanisław Tarnowski 

GŁ. specjalista kontroli państwowej 

 

 

....................................... 

  

 

                                                      
77 Dz.U. z 2017 r., poz. 524. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


