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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/143 – Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie rzeki 
Serafa1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

 

Kontroler 1. Marcin Stolarczyk – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82081 
z dnia 4 września 2012 r.  

2. Mariusz Gorczyca – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82082 z dnia 4 września 2012 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1 – 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73,  
31-153 Kraków, zwany dalej MZMiUW.  

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogusław Borowski – Dyrektor MZMiUW. 
   (dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania MZMiUW w zakresie zapewnienia 
ochrony przed powodzią na obszarze zlewni Serafy w okresie od 2001 r. do 2012 r., 
pomimo stwierdzonych nieprawidłowości2 dotyczących nieprzeprowadzania obowiązkowych 
przeglądów technicznych wałów przeciwpowodziowych.  

NIK pozytywnie ocenia proces monitorowania przez MZMiUW zagrożeń powodziowych 
występujących w dolinie Serafy. Jednostka dysponowała od 2004 r. danymi w zakresie 
szkód powodziowych powstałych w podległej jej infrastrukturze przeciwpowodziowej. Dane 
te służyły m.in. do identyfikacji potrzeb w zakresie planowania prac modernizacyjnych 
i z zakresu bieżącego utrzymania ww. cieku i jego dopływów. 

Izba pozytywnie ocenia również udział jednostki w programowaniu działań dotyczących 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie Serafy, które to działania wpisywały się 
w określone statutem zadania MZMiUW. Zarząd uczestniczył w opracowywaniu przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego Programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego 
(dokument przyjęty w 2004 r.). Ponadto, na zlecenie kontrolowanej jednostki opracowano 
Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie Serafy (opracowanie 
z grudnia 2011 r.), a MZMiUW aktywnie uczestniczył w projektowaniu źródeł finansowania 
budowy zaplanowanych zbiorników retencyjnych na Serafie, zgłaszając budowę zbiornika 
w Krakowie Bieżanowie do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013, a pozostałych czterech zbiorników do Programu ochrony przed powodzią 
w dorzeczu górnej Wisły3. W 2012 r. zlecono wykonanie opracowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla zadania dotyczącego Budowy 
zbiornika retencyjnego Bieżanów na Serafie w miejscowości Kraków oraz sporządzenie 
modelu cyfrowego w zakresie hydraulicznej współpracy planowanych zbiorników 

                                                      
1 Serafa – rzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ Wisły w kilometrze 93,5 jej biegu. Długość rzeki wynosi 

12,7 km, powierzchnia zlewni 72,4 km². Początek swój Serafa bierze w Wieliczce (w okolicach stawu w Parku Mickiewicza), 
następnie przepływa przez miasto Kraków (rejon Bieżanowa), by w Brzegach (gmina Wieliczka) tuż za stopniem wodnym 
Przewóz ujść do Wisły. Główne dopływy Serafy to: Drwina Długa, Malinówka i Zabawka. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

3 Program ustanowiony na podstawie uchwały nr 151/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. Za jego realizację 
odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, którym 
ustanowiono Wojewodę Małopolskiego (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie 
ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły).  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zlewnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brzegi_(powiat_wielicki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_Wodny_Przew%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_Wodny_Przew%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drwina_D%C5%82uga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malin%C3%B3wka_(potok)
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przeciwpowodziowych w zlewni tego cieku wodnego. W ramach procesu programowania 
zadań dotyczących bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Serafy podjęto współpracę 
z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpowodziową, w tym Urzędem 
Miasta Krakowa oraz Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka. 

W ocenie NIK realizacja przez jednostkę zadań w zakresie bieżącego utrzymania cieku 
i urządzeń wodnych oraz likwidacji szkód powodziowych na Serafie, nie budzi zastrzeżeń, 
za wyjątkiem nieprawidłowości opisanych w punkcie III.3 wystąpienia pokontrolnego 
i dotyczących niedotrzymywania przez jednostkę obowiązku przeprowadzania pięcioletnich 
przeglądów technicznych wałów powodziowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane4. Podkreślić należy, iż na problem 
niedokonywania raz na pięć lat obowiązkowych przeglądów stanu technicznego wałów 
przeciwpowodziowych NIK zwracała już uwagę podczas kontroli przeprowadzonej 
w 2009 r.5 Zwiększyła się co prawda długość wałów posiadających aktualne wyniki badań, 
to jednak nadal zaledwie około 24% wałów znajdujących się na terenie Województwa 
Małopolskiego posiada aktualne wyniki badań stanu technicznego. W ocenie NIK dalsze 
nieprzestrzeganie obowiązków kontrolnych wynikających z przepisów ustawy Prawo 
budowle w odniesieniu do obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej wpływa na 
zwiększenie ryzyka powodziowego6. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę na występowanie czynników 
ograniczających prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej, 
o których mowa w dalszej części niniejszego wystąpienia. Likwidacja tych barier wymaga 
jednak wprowadzenia rozwiązań o charakterze systemowym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Monitorowanie zagrożeń powodziowych oraz skutków 
wystąpienia powodzi w dolinie Serafy 

Zgodnie z zapisami obowiązujących w latach 2001 – 2012 Statutów MZMiUW jednostka ta 
została powołana m.in. w celu prowadzenia działań związanych z zagrożeniami 
powodziowymi na terenie województwa małopolskiego, w tym programowania zadań 
w zakresie melioracji wodnych i ochrony przeciwpowodziowej oraz małej retencji. 

(dowód: akta kontroli str. 6 – 13) 
MZMiUW nie dysponował danymi za lata 2001 – 2012 (I półrocze) w zakresie: liczby 
negatywnych zdarzeń (powodzi, lokalnych podtopień) spowodowanych przez Serafę, liczby 
gospodarstw domowych i obiektów w infrastrukturze komunalnej poszkodowanych w ich 
wyniku oraz szacunkowej wielkość strat. Z treści zapisów kolejno obowiązujących statutów 
MZMiUW nie wynikało, aby jednostka była zobowiązana do gromadzenia i analizy danych 
w powyższym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 6 – 13, 539) 
Kontrolowana jednostka przedstawiła natomiast dane dotyczące szkód powodziowych 
zaistniałych w zarządzanej przez nią infrastrukturze przeciwpowodziowej rzeki Serafa (m.in. 
wały i śluzy), które wystąpiły od 2004 r. Wykazy zawierały charakterystykę robót 
koniecznych do wykonania, zagrożenia wynikające z zaistniałej szkody, umiejscowienie 
szkody, szacunkową wartość prac koniecznych do wykonania oraz informację o stanie 
realizacji, z wyszczególnieniem kwoty i źródła pochodzenia środków finansowych 
przeznaczonych na usuwanie szkód. Z przestawionych danych wynikało m.in., iż szkody 
wystąpiły w następujących okresach: lipiec 2004, marzec – kwiecień 2006, wrzesień 2007, 
czerwiec 2009, maj – czerwiec 2010, lipiec 2011. Łączna szacunkowa wartość robót 
koniecznych do wykonania w infrastrukturze przeciwpowodziowej rzeki Serafa powstałych 
w wyniku powodzi wyniosła 2.377.000 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 539 – 540) 

                                                      
4 Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
5 Nr P/09/143, której przedmiotem była ochrona przeciwpowodziowa w województwie małopolskim w latach 2007-2008. 
6 Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 pkt 13c) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 

ze zm.), przez ryzyko powodziowe rozumie się kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i potencjalnych 
negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej.   

Opis stanu 
faktycznego 
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MZMiUW nie dysponował danymi dotyczącymi wielkości środków publicznych 
przeznaczanych w latach 2001 – 2012 (I półrocze) na usuwanie skutków powodzi 
spowodowanych przez Serafę, w odniesieniu do infrastruktury komunalnej 
oraz gospodarstw domowych. Ustalenia kontroli dotyczące środków publicznych 
wydatkowanych przez MZMiUW w latach 2001 – 2012 (I półrocze) na usuwanie szkód 
powodziowych na Serafie przedstawiono w dalszej części niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego (pkt III.3).  

(dowód: akta kontroli str. 540) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że MZMiUW nie dysponował pełnymi danymi 
o liczbie i skutkach powodzi spowodowanych przez Serafę. Dane o szkodach 
powodziowych dotyczyły wyłącznie infrastruktury znajdującej się w administracji MZMiUW.  

Zdaniem NIK gromadzenie i analizowanie danych o liczbie i skutkach powodzi oraz 
przyczynach i przebiegu wezbrań powodziowych w układzie zlewni poszczególnych cieków 
wodnych powinno być jednym z elementów prowadzonej polityki ochrony przed powodzią 
i stanowić narzędzie wspomagające dla prognozowania możliwych zagrożeń 
powodziowych. Wyniki takich analiz powinny być również uwzględniane na etapie 
programowania zadań służących ochronie przeciwpowodziowej, w szczególności na etapie 
identyfikacji zagrożeń oraz przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści poszczególnych 
rozwiązań służących ochronie przed powodzią.  

Równocześnie NIK dostrzega, że w funkcjonującym systemie ochrony przeciwpowodziowej 
nie stworzono mechanizmów zapewniających prawidłowe wykorzystanie danych o liczbie 
i skutkach powodzi, w tym nie ustalono zasad ich gromadzenia i analizy oraz kompetencji 
poszczególnych organów w tym zakresie. Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na 
wybrane jednostki obowiązku gromadzenia danych w układzie zlewni poszczególnych 
cieków wodnych, a w strukturze organów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową 
nie wyznaczono organu, który byłby zobowiązany do gromadzenia i analizowania pełnych 
danych w ww. zakresie. Zdaniem NIK monitorowanie i analiza powyższych danych jest 
niezbędna w celu zapewnienia kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem 
powodziowym7 i prawidłowej realizacji zadań z zakresu ochrony przed powodzią, które 
zgodnie z postanowieniami art. 88a ust. 1 ustawy Prawo wodne i art. 14 ust. 1 pkt 9 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa8 należą również do samorządu 
województwa, w imieniu którego zadania realizuje MZMiUW. 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli9 MZMiUW rzetelnie gromadził dane o szkodach 

powodziowych w zarządzanej przez siebie infrastrukturze na obszarze zlewni Serafy. Izba 
zwróciła jednak uwagę, że MZMiUW nie posiadał pełnych danych o liczbie i skutkach 
powodzi w dolinie Serafy, które powinny być wykorzystywane w przyszłości dla celów 
zapewnienia ochrony ludzi i mienia przed powodzią w tym rejonie.  

2. Programowanie działań w zakresie zapewnienia 
ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Serafy 

W dniu 22 czerwca 2004 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków 
(GMK), a Województwem Małopolskim (WM), którego celem było podjęcie wspólnych 
działań dla zapewnienia Gminie Miejskiej Kraków właściwego zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego oraz potrzeb prawidłowego funkcjonowania odwodnienia 

                                                      
7 Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 pkt 1b) ustawy Prawo wodne, celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest 

ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego 
oraz działalności gospodarczej. 

8 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. 
9 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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umożliwiającego rozwój budownictwa. Porozumienie zawarto do końca 2014 r., 
a szacunkowa wartość środków, które należałoby zaangażować do realizacji zadań 
inwestycyjnych wyniosła 47 mln zł. GMK miała zająć się przygotowaniem dokumentacji 
technicznej i realizacją zadań inwestycyjnych objętych porozumieniem. WM zobowiązało się 
do przygotowania Programu Małej Retencji, jego uchwalenia oraz przyjęcia jako program do 
realizacji. Do koordynacji zakresu porozumienia ze strony WM wyznaczono Małopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Realizacja uzgodnionych w porozumieniu zadań 
miała następować na podstawie odrębnych porozumień. Strony uzgodniły, iż realizacja 
zadań prowadzona będzie w miarę posiadanych przez nie środków. Lista inwestycji 
zawierała 9 zadań, w tym regulację Serafy (zadanie nr 2)10. 

(dowód: akta kontroli str. 548) 

Uchwałą nr XXV/344/04 z dnia 25 października 2004 r. Sejmik Województwa Małopolskiego 
przyjął dokument pn. Program Małej Retencji Województwa Małopolskiego i powierzył go do 
wykonania Zarządowi Województwa Małopolskiego. Zakres merytoryczny Programu 
obejmował m.in. analizę lokalizacji 65 zbiorników małej retencji w odniesieniu do planów 
zagospodarowania przestrzennego i innych uwarunkowań wraz z ustaleniem rankingu 
zadań inwestycyjnych według kryteriów: racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, 
podniesienia poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, dodatkowych źródeł energii, 
podniesienia walorów turystycznych regionu, efektywności ekonomicznej inwestycji, 
propozycji kolejności realizacji inwestycji objętych Programem. Wśród proponowanych 
w ww. programie inwestycji znajdował się obiekt małej retencji o nazwie Bieżanów 
dotyczący cieku Serafa znajdującego się w zlewni Wisły. Proponowane inwestycje 
podzielono na 3 grupy kolejności realizacji. Zbiornik przeciwpowodziowy Bieżanów 
zajmował 36 pozycję w rankingu.  

Program Małej Retencji Województwa Małopolskiego został opracowany na podstawie 
umowy z dnia 18 września 2003 r. nr II/79/ZPR/1/2003 zawartej przez MZMiUW, 
a Hydroprojektem Kraków Sp. z o.o. Na przedmiot umowy wydatkowano w latach 2003 – 
2004 łącznie 327.692 zł, w tym 145.665 zł w 2003 r. oraz 182.027 zł w 2004 r.  

(dowód: akta kontroli str. 37 – 88) 

Opracowanie autorstwa firmy Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o. dotyczące Zbiornika nr 82 
Bieżanów na Serafie stanowiło część składową omawianego wyżej Programu Małej 
Retencji Województwa Małopolskiego i zawierało następujące elementy: wstęp, lokalizacja 
zbiornika, cel budowy, podstawowe dane hydrologiczne, opis warunków geologiczno-
inżynierskich, fizjografię i uwarunkowanie przestrzenne, ogólną koncepcję techniczną 
zbiornika, prognozę zamulenia zbiornika, efekty zbiornika, ogólną ocenę oddziaływania na 
środowisko, orientacyjne koszty, uwagi końcowe, spis materiałów wyjściowych i literatury 
oraz charakterystykę techniczno-ekonomiczną inwestycji (koszt inwestycji określono na 
kwotę 7.127 tys. zł). W punkcie 9. Efekty zbiornika stwierdzono m.in., że w świetle 
dokonanych obliczeń zbiornik nie spełnia przyjętego założenia skutecznej redukcji fali 
powodziowej o kulminacji równej przepływowi Q1%, jak również nie redukuje skutecznie fali 
powodziowej o niższej kulminacji, Q5%. Zaznaczono jednocześnie, iż przed ewentualną 
rezygnacją z dalszej realizacji tego zbiornika należałoby dokładnie określić przepływ 
nieszkodliwy poniżej przekroju zaporowego, co ze względu na możliwości niniejszego 
opracowania nie jest możliwe, i do niego odnieść skuteczność redukcji.  

(dowód: akta kontroli str. 89 – 104) 

W dokumentacji MZMiUW przedłożonej do kontroli znajdowała się kopia pisma z dnia 
2 listopada 2010 r., skierowanego przez Dyrektora Wydziału Rolnictwa Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do osoby prywatnej. Z treści ww. pisma wynikało m.in., 
iż w dniu 14 października 2010 r. Wojewoda Małopolski zorganizował spotkanie 
z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego oraz Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 
dotyczące m.in. ustalenia zadań w zakresie inwestycji planowanych do realizacji w 2011 r., 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa, w tym również 
osiedla Bieżanów. Na spotkaniu ustalono, iż w pierwszej kolejności należy podjąć działania 

                                                      
10 W dniu 22 czerwca 2006 r. zawarto aneks do ww. porozumienia, rozszerzając bilans potrzeb rzeczowo – finansowych o trzy 

dodatkowe zadania inwestycyjne, przez co zwiększono zaangażowanie środków do kwoty 51,5 mln zł. 
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umożliwiające przebudowę koryta Serafy oraz budowę zbiornika retencyjnego w celu 
swobodnego przyjęcia i odprowadzenia napływu nadmiaru wód opadowych głównie 
z terenów centrum Starego Bieżanowa. W celu przyjęcia właściwych rozwiązań 
technicznych konieczne miało być zlecenie opracowania raportu hydrogeologicznego. 
Ponadto w omawianym piśmie stwierdzono, iż Miasto Kraków planowało przeznaczyć na 
budowę zbiornika retencyjnego 10 ha gruntów, a przewidywany koszt inwestycji został 
oszacowany na 7 mln zł (środki miały zostać uzyskane z regionalnego programu 
operacyjnego w ramach działania związanego z małą retencją).  

(dowód: akta kontroli str. 521 – 524) 

W dniu 22 marca 2011 r. na zaproszenia Zastępcy Dyrektora MZMiUW Bożeny Buczek 
odbyła się narada w której uczestniczyli przedstawiciele ww. jednostki, Zarządu 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka oraz 
Urzędu Miasta Krakowa. Przedmiotem spotkania miało być omówienie spraw związanych 
z ustaleniem zakresu opracowania wielowariantowej koncepcji zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Serafa oraz ustaleniem zasad współudziału 
i współfinansowania tego zadania. Ustalono m.in., iż: 

 Urząd Miasta Krakowa (UMK) przekazuje do konsultacji roboczą wersję II etapu 
opracowania koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta 
Krakowa (opracowanie MGPP z 2011 r. – wersja wstępna), 

 Szacunkowy koszt opracowania określono na 300 tys. zł, 

 Urząd Miasta i Gminy Wieliczka zadeklarował przekazanie Koncepcji programowo – 
przestrzennej zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Serafie opracowanej w 2009 r. 
jako udział we współfinansowaniu, 

 Gmina Miejska Kraków przedłoży docelową wersję Koncepcji opracowanej przez 
MGPP. W terminie do 30 kwietnia 2011 r. zostanie podana data przekazania wersji 
docelowej, 

 MZMiUW dokonana analizy otrzymanych materiałów i określi tryb oraz zakres dalszego 
postępowania w celu uzyskania programu zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego 
w dolinie rzeki Serafa.  

(dowód: akta kontroli str. 108 – 113) 

Pismem z dnia 13 maja 2011 r. Zastępca Dyrektora MZMiUW Bożena Buczek 
poinformowała Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, iż przekazana do konsultacji wersja 
robocza dokumentu pn. Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego 
miasta Krakowa zakłada wariantowe podjęcie działań inwestycyjnych tylko na przepływ 
Q1%. Stwierdzono m.in., iż w większości przypadków regulacja koryt rzecznych 
projektowana jest przy założeniu przepływu Q10% lub innych przepływów pod warunkiem 
pełnego hydraulicznego i ekonomicznego uzasadnienia. Zdaniem MZMiUW 
w przedłożonych materiałach nie uwzględniono takiego uzasadnienia, jak również stopnia 
zurbanizowania zlewni, warunków ekologicznych oraz perspektywicznych planów rozwoju 
terenów w zlewni rzeki (szczególnie w aspekcie już wydanych przez UMK decyzji 
wodnoprawnych i jeszcze nie zrealizowanych planowanych inwestycji generujących zmiany 
stosunków wodnych na gruncie). Zwrócono również uwagę m.in. na brak w przedmiotowym 
opracowaniu informacji o tym jak przyjęte do obliczeń modelowo wyliczone przepływy mają 
się do przepływów katastrofalnych jakie faktycznie miały miejsce w 2010 r. na obszarze 
zlewni oraz na fakt nieprzeprowadzenia analizy technicznych możliwości budowy 
obwałowań. Zdaniem MZMiUW przedstawiona we wstępnej wersji koncepcja nie mogła być 
podstawą do jednoznacznego określenia kierunków działań inwestycyjnych w zlewni rzeki 
Serafy.  

(dowód: akta kontroli str. 114 – 115)  

W dniu 12 lipca 2011 r. MZMiUW zawarł umowę nr II/157/DIK/28/2011 z firmą  
PPHU ADEKO z siedzibą w Krakowie, której przedmiotem było wykonanie opracowania 
pn. Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie Serafy m. Kraków, 
gm. Kraków, pow. Miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, 
pow. Wielicki. Termin realizacji umowy wyznaczono do dnia 10 grudnia 2011 r. Wartość 
brutto umowy wynosiła 196.800 zł (w tym 160.000 zł wartość netto). Pod datą 9 grudnia 
2011 r. spisano protokół zdawczo – odbiorczy odbioru końcowego przedmiotowego 
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opracowania. Program składał się z części opisowej oraz części rysunkowej i zawierał 
m.in. następujące elementy: 

 Wstęp – zawierający m.in. opis celu i zakresu opracowania oraz materiałów użytych 
przy tworzeniu dokumentu, 

 Stan istniejący zlewni Serafy, w tym ogólną charakterystykę zlewni tego cieku 
wodnego, charakterystykę przyrodniczą oraz istniejące zagrożenia powodziowe, 

 Obliczenia hydrologiczne, 

 Model hydrauliczny koryta Serafy, 

 Rozwiązania projektowe – opisujące m.in. cztery warianty rozwiązań poprawiających 
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, 

 Wstępne rozpoznanie geologiczne dla lokalizacji proponowanych suchych zbiorników 
przeciwpowodziowych, 

 Harmonogram realizacji inwestycji z uwzględnieniem etapowania, 

 Część rysunkową, w tym m.in. mapy sytuacyjno-wysokościowe schematy zapór oraz 
projekty zagospodarowania terenu, 

 Szacunkową wartość inwestycji – kalkulację dla wariantów I, II i III. 
(dowód: akta kontroli str. 123 – 133, str. 541) 

Celem zamówionego opracowania była analiza możliwości zmniejszenia zagrożenia 
powodziowego na Serafie poniżej miasta Wieliczka, a w szczególności zmniejszenie 
zagrożenia powodziowego dla osiedla Stary Bieżanów, w rejonie ulic Świeżej i Korepty. 
Zgodnie z treścią Programu to właśnie w tym rejonie, ze względu na mały spadek, 
wypłycenie koryta rzeki oraz gęstą zabudowę bardzo często miało dochodzić do podstopień 
i lokalnych zalewów terenu. Zakres opracowania obejmował inwentaryzację istniejącego 
zagospodarowania terenu i terenów zalewowych11 oraz opracowanie programu regulacji 
rzeki Serafy z uwzględnieniem budowy zbiorników małej retencji12. W Programie 
zamieszczono ogólną charakterystykę zlewni Serafy, stwierdzając m.in. – /cyt./: Serafa jest 
prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisły uchodząc do niej w km 93+500. Jej długość wynosi 
11,635 km a powierzchnia zlewni wynosi 74,9 km2 . Głównymi dopływami Serafy są: Potok 
Krzyszkowicki (lewobrzeżny), potok Malinówka (lewobrzeżny), potok Drwina Długa 
(lewobrzeżny), potok Zabawka (prawobrzeżny). Rzeka nie posiada typowych źródlisk, 
a swój początek bierze jako wylot kanalizacji deszczowej miasta Wieliczka. Obszar zlewni 
obejmuje Północny Obszar Pogórza Wielickiego z najwyższymi wysokościami na rzędnych 
około 365 m npm. Rzeźbę terenu stanowią szeroko spłaszczone garby zbudowane z grubej 
pokrywy lessowej oraz z przewianych piasków. Teren zlewni pokrywają gleby płowe, 
brunatne, wyługowane oraz ogólnie oglejone. (…). Środowisko wodne rzeki 
zanieczyszczone jest w dużym stopniu prze stężenie metalami ciężkimi. Lewobrzeżny 
dopływ rzeki Serafy, potok Malinówka, odprowadza wody powierzchniowe z obszarów 
składowiska odpadów komunalnych w Baryczy. Na wysokości Wieliczki i Bieżanowa 
z korytem cieku sąsiaduje zwarta zabudowa mieszkalna oraz infrastruktura komunalna. 
W przypadku Bieżanowa występuje duże zagrożenie podtopienia i zalania sąsiadujących 
z potokiem obiektów przez wody wezbraniowe powstałe w wyniku intensywnych opadów 
deszczu. Jest to spowodowane zmniejszoną zdolnością retencyjną zlewni Serafy, poprzez 
jej urbanizację. Ponadto przekrój poprzeczny koryta jest nie wystarczający 
na pomieszczenie wód wezbraniowych przy jednoczesnym utrudnieniu odpływu poprzez 
liczne niedrożne i zniszczone przepusty. Na pozostałej długości Serafa przepływa przez 
pola orne, łąki, nieużytki bądź tereny o luźnej zabudowie. Od ujścia do około 3,5 km swojej 
długości Serafa jest obwałowana wałami cofkowymi rzeki Wisła. Rzeka Serafa nie jest 
objęta żadnymi obserwacjami hydrologicznymi i nie ma na niej posterunku 
wodowskazowego. Okresowo dokonywane pomiary wskazują na nienaturalny charakter 
przepływów w dorzeczu z uwagi na fakt, że koryto Serafy było dotychczas odbiornikiem 

                                                      
11 W tym m.in. inwentaryzację istniejących cieków i urządzeń wodnych, inwentaryzację istniejącego uzbrojenia podziemnego 

i nadziemnego krzyżującego się z rzeką Serafą, inwentaryzację przyległego układu komunikacyjnego i zagospodarowania 
terenu, inwentaryzację terenów zalewowych dla przepływów o ustalonym prawdopodobieństwie wystąpienia, ustalenie 
użytkowników oraz wykaz istniejących wylotów i wydanych pozwoleń wodnoprawnych dotyczących gospodarowania wodami 
w terenie zlewni rzeki Serafa. 

12 W tym m.in. opracowanie programu regulacji rzeki uwzględniające istniejące i planowane zagospodarowanie terenu, 
obszary zalewowe, obszary ochrony przyrodniczej, istniejącą i planowaną retencję korytową i zbiornikową oraz uzyskanie 
wymaganego poziomu bezpieczeństwa powodziowego. 
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ścieków komunalnych i burzowych miasta Wieliczka. (…). Nienaturalny charakter rzeki 
Serafy potwierdza również funkcja odprowadzania wód kopalnianych z terenów Kopalni Soli 
w Wieliczce. Główny dopływ rzeki Serafy mający ujście do niej powyżej granic m. Krakowa, 
potok Malinówka swój początek bierze w okolicach Golkowic, źródła znajdują się na 
wysokości około 325,00 m npm. Jej długość wynosi 7,0 km a powierzchnia zlewni wynosi 
19,4 km2.  

(dowód: akta kontroli str. 134 – 139) 

W dalszej części omawianego opracowania przedstawiono charakterystykę czterech 
odcinków rzeki Serafa. Według autorów opracowania odcinek koryta rzeki w km 3+469 – 
8+100 przebiegający na bardzo zurbanizowanym terenie miasta Krakowa jest newralgiczny 
pod względem zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Szczególnie dotyczy to odcinka od 
ulicy Śliwiaka (w km 4+200) do ujścia potoku Malinówka (w km 8+018), obejmującego 
osiedla Złocień i Stary Bieżanów. Na tym właśnie odcinku w trakcie powodzi 2010 r. 
powstały największe zalania. Charakteryzując ciek na odcinku w km 8+100 – 10+600 
stwierdzono, iż rzeka Serafa wytworzyła mocno wyerodowaną, głęboką dolinę mogąca 
przeprowadzić bez zakłóceń wody 1%. Zwrócono jednocześnie uwagę, iż następuje 
zasypywanie doliny rzeki różnego rodzaju materiałem ziemnym i gruzem, przez okolicznych 
mieszkańców, którzy kosztem doliny rzeki chcą powiększyć tereny swoich działek 
budowlanych. Sytuację tę zakwalifikowano jako nielegalną zmianę stosunków wodnych 
w obszarze doliny rzeki Serafa.  

(dowód: akta kontroli str. 139 – 140) 

Omawiając istniejące zagrożenia powodziowe stwierdzono m.in., iż intensywnie 
postępująca zabudowa terenów zlewni rzeki Serafy w obszarze miasta Krakowa 
oraz miasta Wieliczka, powoduje zwiększenie spływów powierzchniowych w wyniku 
przekształcenia istniejących obszarów zielonych na powierzchnie uszczelnione (dachy 
domów, drogi, place, itp.). Również lokalizacja nowej zabudowy w obszarach zalewu 
wodami powodziowymi stworzyła nowe obszary zagrożenia powodziowego, które występuje 
w szczególności na terenie miasta Krakowa w km 3+469 – 8+100 biegu Serafy (obejmuje 
tereny osiedli Złocień i Stary Bieżanów). Do szczególnie zagrożonych odcinków należy 
odcinek koryta rzeki położony na Starym Bieżanowie w rejonie ulic Rakuś, Zamłynie, 
Świeżej, Korepty i Półłanki, a po północnej stronie linii kolejowej Kraków – Tarnów w rejonie 
ulic Złocieniowej, Agatowej, Braci Czeczów i Jasieńskiego. W czasie powodzi w 2010 r. 
tereny te były dwukrotnie zalane i podtapiane. W dalszej części stwierdzono, iż tereny 
Starego Bieżanowa stanowią obszary budownictwa jednorodzinnego, natomiast tereny ulic 
Złocieniowej, Jasieńskiego to blokowe zabudowania os. Złocień oraz tereny przemysłowe. 
Taka infrastruktura budowlana i techniczna powoduje bardzo duże straty ekonomiczne 
w przypadku wystąpienia szkód powodziowych spowodowanych zalaniem tych terenów 
przez wody powodziowe rzeki Serafy. Po powodzi w roku 2010 zostały podjęte doraźne 
prace zabezpieczające tereny przyległe do koryta rzeki przed skutkami wezbrań 
powodziowych tj.: 

 odmulenie koryta rzeki na odcinku od ul. Nad Serafą do ul. Złocieniowej, 

 budowa grobli podwyższających koronę brzegu wraz ze śluzami odprowadzającymi 
wody opadowe, 

 umocnienie brzegów koryta opaskami z koszy siatkowo-kamiennych lub płyt 
prefabrykowanych betonowych typu krata,  

 wykonanie lokalnie w dnie narzutu kamiennego. 

W ocenie autorów opracowania prace te spowodowały poprawę zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego w zakresie wód powodziowych o prawdopodobieństwie wystąpienia 
powyżej 10%, natomiast bezpieczne przeprowadzenia wód 10% wymaga na niektórych 
odcinkach koryta rzeki dodatkowych prac zabezpieczających w postaci wałów 
przeciwpowodziowych i regulacji koryta.  

(dowód: akta kontroli str. 141 – 142) 

W pkt 5 omawianego opracowania omówiono możliwe do realizacji rozwiązania projektowe. 
Przy poszukiwaniu wariantów rozwiązań technicznych jako główny cel przyjęto zasadę 
całkowitej ochrony terenów doliny Serafy w zakresie przepływu o prawdopodobieństwie 
wystąpienia Q1%. Wypracowano trzy warianty rozwiązań technicznych: 

 Wariant 1 – regulacja koryta Serafy, 
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 Wariant 2 – budowa wałów przeciwpowodziowych dla przeprowadzenia przepływu 
Q1%, 

 Wariant 3 – budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych. 

Podczas spotkania13 w dniu 28 października 2011 r. w siedzibie MZMiUW przedstawiciel 
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zgłosił do rozpatrzenia projekt 
polegający na poszerzeniu koryta Serafy oraz redukcji ilości suchych zbiorników. 
Propozycję tę przyjęto jako wariant 4. Przy rozważaniu poszczególnych wariantów 
posłużono się wynikami obliczeń modelowych oraz modelem redukcji fal powodziowych 
opracowanym w formie graficznej.  

(dowód: akta kontroli str. 116 – 122, 143) 

Odnosząc się do poszczególnych wariantów w dokumencie stwierdzono m.in., że: 

 Wariant 1 nie spełnia założeń programu – brak możliwości technicznych bezpiecznego 
przeprowadzenia wód powodziowych Q1% oraz Q10% (wystąpienie zalań terenów 
przyległych do koryta rzeki). Jedyną możliwością dla przeprowadzenia istniejącym 
korytem wody Q1% byłoby skanalizowanie koryta rzeki poprzez wykonanie żłobu 
żelbetowego na długości 6.290 m. Dodatkowo należałoby przebudować istniejący 
stopień hydrologiczny (km 1+800) w celu wytłumienia energii wody wypływającej ze 
żłobu do koryta ziemnego rzeki Serafy. Jako roboty dodatkowe należałoby uwzględnić 
również przebudowę wszystkich istniejących mostków i kładek (za wyjątkiem dużych 
mostów drogowych) oraz budowę wałów przeciwpowodziowych na przeprowadzenie 
wody Q1% w km 3+500 – 4+900 na długości 1.400 m. Budowa wałów wynikałaby 
z konieczności zabezpieczenia os. Złocień w przypadku pojawienia się kumulacji 
stanów powodziowych na rzece Wiśle i na rzece Serafie. Wariant ten ze względów 
ekologicznych (zabudowa żelbetowa koryta rzeki) oraz kosztów inwestycji był według 
autorów opracowania niekorzystny w stosunku do wariantu 3.  

 Wariant 2 obejmujący budowę wałów przeciwpowodziowych dla przeprowadzenia 
przepływu Q1% powinien polegać na wybudowaniu wałów w km 3+467 – 8+024, tj. na 
długości 4,560 km oraz dodatkowo na podwyższeniu istniejących wałów cofkowych na 
rzece Serafie w km 1+810 – 3+462, tj. na długości 1,652 km. Rozwiązanie to zdaniem 
autorów opracowania zapewniłoby zakładany poziom bezpieczeństwa, natomiast jego 
realizacja stwarzałaby olbrzymie trudności zwłaszcza w obszarze km 5+600 – 8+024. 
Z uwagi na występującą tam gęstą zabudowę indywidualną zlokalizowaną 
w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki, budowa wałów wymagałaby wielu 
wywłaszczeń istniejących budynków, co spowodowałoby protesty mieszkańców. Przy 
realizacji wariantu 2 należałoby liczyć się z przebudową całej infrastruktury drogowej 
oraz liniowej – te dodatkowe roboty inwestycji generowałyby duże dodatkowe koszty, 
wydłużyłyby czas realizacji inwestycji oraz stworzyłyby olbrzymie niedogodności dla 
mieszkańców Krakowa.  

 Wariant 3 – budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Badając możliwości 
retencji rzeki Serafa oraz potoku Malinówka uznano, iż istnieje techniczna możliwość 
uzyskania takiej pojemności retencyjnej na potoku Malinówka by można było 
„zatrzymać” falę powodziową o prawdopodobieństwie Q1% na potoku i w ten sposób 
uzyskać możliwość redukcji fali powodziowej Q1% na rzece Serafie do bezpiecznego 
przepływu Q10%. Powyższa możliwość mogłaby zostać zrealizowana poprzez budowę 
pięciu suchych zbiorników przeciwpowodziowych, tj.: 

 Serafa 1 zlokalizowany w km 7+284, 

 Serafa 2 zlokalizowany w km 9+223, 

 Malinówka 1 zlokalizowany w km 0+220, 

 Malinówka 2 zlokalizowany w km 2+320, 

 Malinówka 3 zlokalizowany w km 3+017. 

 Wariant 4 – poszerzenie koryta Serafy w km 3+496 do 4+900 (os. Złocień) jest możliwy 
do realizacji, ale jego skuteczność będzie występować wyłącznie w sytuacji, kiedy na 
rzece Wiśle nie będzie fali powodziowej, której cofka decyduje o poziomie zwierciadła 

                                                      
13 Spotkanie odbyło się w siedzibie MZMiUW w Krakowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji takich jak: MPWiK, 

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Stowarzyszenie Dolina Serafy, ZIKiT, Urzędu Miasta Krakowa, Zakład Gazowniczy, 
Tauron. Dystrybucja, ZGK w Wieliczce Sp. z o.o., MZMiUW. Przedstawiciele wykonawcy opracowania – firmy Adeko 
zaprezentowali dotychczasowe efekty ich pracy.  
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wody w korycie Serafy na odcinku do km 4+900. W przypadku wystąpienia nałożenia 
się fal powodziowych rzeki Wisły i Serafy, jak to miało miejsce w 2010 r., rozwiązania 
techniczne wariantu 4 nie ochronią terenów os. Złocień przed zalaniem. Autorzy 
opracowania ocenili więc wariant 4 jako połowiczny oraz dodatkowo nie mający 
żadnego pozytywnego wpływu na zabezpieczenie przeciwpowodziowe osiedla Stary 
Bieżanów. 

(dowód: akta kontroli str. 143 – 147) 

Omawiane opracowanie zawierało również szacunkowe koszty realizacji inwestycji dla 
wariantów I – III, które przedstawiono poniżej: 

L.p. Rodzaj prac 
Wartość szacunkowa prac w zł14 

Wariant I Wariant II Wariant III 

1 Wykupy gruntu i obsługa geodezyjna 9 689 610 19 378 270 9 446 270 

2 Roboty przygotowawcze 1 028 259 879 036 393 435 

3 Przebudowa obiektów 12 344 778 43 157 776 11 098 703 

4 Regulacja koryta 47 629 436 0 0 

5 Budowa wałów przeciwpowodziowych 6 818 724 22 574 975 9 551 478 

6 Podwyższenie wałów przeciwpowodziowych 0 2 613 304 0 

7 Dokumentacja projektowa 2 415 000 3 000 000 1 530 000 

8 Zbiornik Serafa 1 0 0 5 562 789 

9 Zbiornik Serafa 2 0 0 982 994 

10 Zbiornik Malinówka 1 0 0 9 959 286 

11 Zbiornik Malinówka 2 0 0 6 329 642 

12 Zbiornik Malinówka 3 0 0 2 224 555 

Wartość netto 79 925 807 91 603 361 57 079 152 

Podatek VAT 23% 18 382 936 21 068 773 13 128 205 

Ogółem 98 308 742 112 672 134 70 207 357 

 (dowód: akta kontroli str. 148 – 150) 

Opracowanie pn. Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki 
Serafy nie zawierało szacunkowego wyliczenia potencjalnych korzyści wynikających 
z ewentualnej realizacji któregoś z przedstawionych w nim wariantów (np. prognozy 
finansowanych skutków powtórzenia się powodzi z 2010 r. zawierającej wartość strat, 
zarówno w mieniu prywatnym jak i komunalnym).  

(dowód: akta kontroli str. 541) 

Pismem z dnia 21 października 2011 r. Dyrektor MZMiUW przesłał skorygowane wnioski 
o wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego 
dotyczących m.in. wprowadzenia nowego zadania pn. Zbiornik retencyjny Bieżanów 
na Serafie w m. Kraków – przygotowanie inwestycji. Z treści pisma przewodniego wynikało, 
iż postulaty zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej WM obejmują m.in. wnioskowane 
przez ZWM w dniu 13 października 2011 r. opracowanie dokumentacji technicznej na 
budowę zbiornika retencyjnego Bieżanów na Serafie.  

(dowód: akta kontroli str. 151 – 158) 

Uchwałą nr XV/242/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Sejmik Województwa Małopolskiego 
wprowadził zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego. 
Wśród dokonanych zmian było m.in. wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych (WWPI) nowego zadania pn. Zbiornik retencyjny Bieżanów na rzece Serafie 
w miejscowości Kraków – przygotowanie inwestycji. Łączne nakłady w 2012 r. w ramach 
środków budżetu państwa miały wynieść 600.000 zł, a zakres rzeczowy obejmował 
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych 
decyzji administracyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 151 – 158, 549 – 550) 

W dniu 30 stycznia 2012 r. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 
zawarł umowę nr II/4/DIK/3/2012 z firmą ADEKO s.c. z siedzibą w Krakowie, której 
przedmiotem było wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
studium wykonalności dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece 
Serafa w m. Kraków wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego. Ustalono termin realizacji 

                                                      
14 W przypadku wszystkich trzech wariantów Planowany Koszt Robót Budowlanych nie obejmował kosztów związanych 

z przesiedleniem mieszkańców, w tym ewentualnych odszkodowań.  
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przedmiotu umowy (opracowanie zamawianej dokumentacji) do dnia 7 grudnia 2012 r. 
Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na kwotę 344.400 zł (w tym 64.400 zł podatek VAT). 
W dniu 7 grudnia 2012 r. dokonano odbioru części prac projektowych objętych ww. umową 
o wartości 292.740 zł. Z uwagi na brak możliwości uzyskania przez Wykonawcę 
prawomocnej decyzji o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, a w konsekwencji braku 
możliwości skutecznego złożenia wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na 
realizację inwestycji, zaszła konieczność wprowadzenia zmiany terminu zakończenia 
realizacji zadania na dzień 29 marca 2013 r. Z dostępnej dokumentacji wynikało m.in., 
iż powyższa okoliczność nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

(dowód: akta kontroli str. 159 – 167, 601 – 608) 

Z treści uzasadnienia do uchwały nr 124/12 z dnia 9 lutego 2012 r. Zarządu Województwa 
Małopolskiego15 wynikało m.in., iż projekt pn. Budowa Zbiornika retencyjnego Bieżanów na 
Serafie w m. Kraków został dofinansowany kwotą 8.145.298 zł, podczas, gdy wnioskowana 
wartość dofinansowania wynosiła 12.750.000 zł. Sytuacja ta według uchwały związana była 
z brakiem wolnych środków. Uchwałą nr 201/12 z dnia 28 lutego 2012 r. Zarząd 
Województwa Małopolskiego wprowadził zmiany do Uchwały nr 937/07 ZWM z dnia 
27 listopada 2007 r. dotyczącej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO na lata 2007 – 2013. Zwiększono m.in. kwotę dofinansowania ze 
środków EFRR projektu pn. Budowa Zbiornika retencyjnego Bieżanów na Serafie 
w m. Kraków, która po tej zmianie miała wynosić 8.907.097 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 551 – 563)  

W dniu 29 czerwca 2012 r. MZMiUW zgłosił do Programu ochrony przed powodzią 
w dorzeczu górnej Wisły projekt pn. Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie 
Serafy m. Kraków, m. Wieliczka: Etap II Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223, Etap III 
Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220, Etap IV Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 
2+320, Etap V Zbiornik Malinówka 3 z zaporą w km 3+017. Projekt został zgłoszony (jako 
część pakietu zadań) poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, 
do której załączono m.in. karty informacyjne projektu. Zostały one sporządzone w oparciu 
o metodologię PRINCE2 i zawierały m.in. uzasadnienie biznesowe projektu. Szacunkowa 
wartość projektu na lata 2013 – 2016 wynosiła 55 mln zł. Wśród kryteriów wyboru 
podlegających ocenie znajdowały się m.in. następujące dane: ilość osób chronionych 
w wyniku inwestycji – 20.000, wartość chronionego mienia 82.000 tys. zł, ilość i rodzaj 
obiektów publicznych i prywatnych chronionych w wyniku inwestycji – podano m.in., 
iż na terenie chronionym przez inwestycję znajduje się 690 budynków, teren jest 
zurbanizowany na obszarze miasta Krakowa. Ponadto w zestawieniu podano, iż na terenie 
podlegającym ochronie przez planowaną inwestycję znajduje się m.in. infrastruktura 
miejska, budynki użyteczności publicznej oraz dwa obiekty zabytkowe.  

(dowód: akta kontroli str. 180 – 218) 

Przedstawione w ramach wniosku o włączenie budowy ww. zbiorników do Programu 
ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły dane w zakresie określenia powierzchni 
terenów zalewowych oraz charakterystyki chronionego mienia określono16 w następujący 
sposób: 

 Powierzchnia terenów zalewowych (600 ha) – ustalono na podstawie mapy 
inwentaryzacyjnej terenów zalewowych, stanowiącej załącznik do opracowanego 
w grudniu 2011 r. Programu zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki 
Serafy m. Kraków, Gm. Kraków, pow. Miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, 
Gm. Wieliczka, pow. Wielicki, 

 Liczba chronionych obiektów ustalono na podstawie danych geodezyjno- 
kartograficznych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, 

 Wartość mienia podlegającego ochronie przez projektowaną inwestycję wynosząca 
82 mln zł została określona na podstawie wskaźników jednostkowych wg poziomu cen 
2011 robót budowlano – montażowych GUS na podstawie opracowania Podstawowe 

                                                      
15 Wprowadzającej zmiany do Uchwały nr 937/07 ZMW z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego 

Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
16 Podano na podstawie informacji uzyskanych z MZMiUW Inspektorat Rejonowy w Krakowie.  
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wytyczne szacowania wskaźników efektywności zadań Programu Ochrony przed 
powodzią w dorzeczu górnej Wisły (opracowanie autorstwa Izabeli Godyń z Politechniki 
Krakowskiej) oraz uzgodniona z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. 

(dowód: akta kontroli str. 219 – 226) 

W dniu 14 września 2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zawarł 
umowę nr II-107-DIK-272-35/12 z firmą ADEKO s.c. z siedzibą w Krakowie, której 
przedmiotem było sporządzenie modelu cyfrowego w zakresie hydraulicznej współpracy 
planowanych zbiorników przeciwpowodziowych w zlewni rzeki Serafy m. Kraków, 
m. Wieliczka. Ustalono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 10 grudnia 2012 r. 
Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na kwotę 39.975 zł (w tym 7.475 zł podatek VAT). 
Szczegółowy zakres opracowania obejmował:  

 Budowę jednowymiarowego modelu hydraulicznego doliny Serafy (wraz z potokiem 
Malinówka) na odcinku obejmującym wszystkie analizowane w opracowaniu lokalizacje 
zbiorników małej retencji (5 zbiorników) i sięgającym do ujścia Serafy do Wisły, 

 Implementacja w modelu hydraulicznym parametrów proponowanych zbiorników małej 
retencji – zgodnie z opracowaniem „bazowym”,  

 Kalibrację pojemności zbiorników w modelu – zgodnie z przekazanymi krzywymi 
pojemności, 

 Wyznaczenie stref zalewowych w dolinie Serafy i Malinówki dla fal powodziowych 
o prawdopodobieństwie pojawienia się przepływu maksymalnego p=1% oraz p=0,2%, 
w układzie wariantowym: 

 Wariant W0 (wariant istniejący), 

 Warianty: W1, W2, W3,… (stan projektowany – warianty wynikające z próby 
optymalizacji zrzutów wody ze zbiorników). W ramach analiz wariantowych 
w modelu hydraulicznym przeanalizowane zostaną możliwości redukcji przepływów 
powodziowych przez poszczególne zbiorniki, a także przez kombinacje 
współpracujących ze sobą zbiorników. Na tym etapie analizie poddane miały 
zostać również wartości maksymalnych odpływów ze zbiorników.  

 Wybór i rekomendacja wariantu optymalnego oraz opracowanie raportu z wykonanych 
prac. 

(dowód: akta kontroli str. 168 – 179) 

Na pytanie, dlaczego dopiero w 2011 r. MZMiUW zlecił wykonanie Programu zwiększenia 
zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy, pomimo iż zatwierdzony w grudniu 
2003 r. Program Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 
przewidywał podejmowanie działań mających na celu regulacje tego cieku wodnego, 
Bogusław Borowski – Dyrektor MZMiUW udzielił następującej odpowiedzi /cyt./: 
Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2004 r. pomiędzy Gminą Miejską 
Kraków a Województwem Małopolskim – strony kierując się potrzebami zabezpieczenia 
miasta przed powodzią i likwidacją lokalnych podtopień, biorąc pod uwagę możliwość 
rozbudowy miasta i zagospodarowania terenów, a tym samym stworzenia warunków dla 
prawidłowego odwodnienia obszarów zurbanizowanych i przewidzianych pod dalszą 
zabudowę, podjęte zostały wspólne działania polegające na ustaleniu hierarchicznej listy 
zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i odwodnienia Gminy 
Miejskiej Kraków. Projekt potrzeb rzeczowo – finansowych określił konieczność 
przygotowania poszczególnych etapów realizacji zadania pn. „Regulacja rzeki Serafy”: 
opracowanie studium programowego, wykup terenu pod inwestycję, opracowanie 
dokumentacji projektowej, etap realizacji inwestycji o łącznej szacunkowej wartości 
11 300 tys. zł. Zgodnie z ustaleniami przygotowaniem dokumentacji technicznej i realizacją 
zadania miała zajmować się Gmina Miejska Kraków za pośrednictwem miejskiej jednostki 
organizacyjnej – ówczesnego Zarządu Gospodarki Komunalnej (obecnie Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie). Województwo Małopolskie było 
zobowiązane do przygotowania programu „Małej retencji” i jego uchwalenia oraz przyjęcia 
jako program do realizacji do 31 sierpnia 2004 r. „Program Małej Retencji Województwa 
Małopolskiego” obejmujący m. innymi budowę zbiornika nr 82 BIEŻANÓW na rzece Serafie 
został przyjęty uchwałą nr XXV/344/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
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25 października 2004 r. Realizacja podjętych ustaleń uzależniona była od możliwości 
finansowych. Ze względu na ograniczone środki finansowe działania związane 
z przygotowaniem inwestycji do realizacji nie zostały podjęte w latach 2004 – 2010.  

(dowód: akta kontroli str. 227 – 230) 

W sprawie argumentów, które miały wpływ na podjęcie decyzji o zleceniu w 2011 r. 
opracowania w zakresie poprawy zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
w dolinie rzeki Serafy, Bogusław Borowski – Dyrektor MZMiUW wyjaśnił m.in. – /cyt./: 
Pozyskanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2011 
w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, umożliwiło zlecenie 
przez MZMiUW opracowania (…). Program został zrealizowany z uwzględnieniem 
istniejących opracowań: 

 „Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa”, 
opracowanej na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków (…), 

 „Koncepcja programowo – przestrzenna zbiornika przeciwpowodziowego na rzece 
Serafa w Wieliczce”, opracowana na zlecenie Gminy Wieliczka w październiku 2009 r., 

 „Koncepcja zbiornika przeciwpowodziowego Nr 82 BIEŻANÓW na rzece Serafa” – 
opracowana w ramach Programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego. (…).  

(dowód: akta kontroli str. 227 – 230) 

Zgodnie z art. 88 c ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Prezes Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego do 
zaopiniowania właściwym wojewodom oraz marszałkom województw. Zgodnie z art. 88 c 
ust. 4 ww. ustawy organy, o których mowa wyżej, przedstawiają opinię w terminie 45 dni od 
dnia otrzymania projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Brak opinii we wskazanym 
terminie uznaje się za pozytywne zaopiniowanie projektu.  

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie nie wniósł uwag do projektu 
wstępnej oceny ryzyka powodziowego – dokumentu przesłanego Marszałkowi WM przez 
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w dniu 28 września 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 535 – 538) 

Odpowiadając na pytanie, dlaczego przy opiniowaniu w 2011 r. projektu wstępnej oceny 
ryzyka powodziowego MZMiUW nie wnioskował o ujęcie obszaru zlewni Serafy wśród 
terenów dla których powinny być wykonane mapy zagrożenia powodziowego, Bogusław 
Borowski – Dyrektor MZMiUW stwierdził m.in. – /cyt./: Celem wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie 
dużego ryzyka jest prawdopodobne. Zgodnie z wytycznymi zawartymi we wstępnej ocenie 
ryzyka powodziowego (WORP) z września 2011 roku: „W wyniku przeprowadzonych prac 
związanych z pozyskiwaniem danych o obszarach potencjalnego zagrożenia powodzią 
zidentyfikowano następujące typy powodzi (wg listy typów powodzi Komisji Europejskiej): 

 rzeczne (…), 

 opadowe (…), 

 od wód morskich (…), 

 od urządzeń wodno – kanalizacyjnych (…), 

 inne (…). 
Powyższe typy powodzi brane były pod uwagę na etapie gromadzenia danych o obszarach 
potencjalnego zagrożenia powodzią. W wyniku analiz przeprowadzonych zgodnie 
z wytycznymi metodycznymi, do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
zakwalifikowane zostały dwa typy powodzi tj. powodzie rzeczne oraz powodzie od wód 
morskich”. Zgodnie z powyższą klasyfikacją typów powodzi, powódź w zlewni rzeki Serafy 
należy zakwalifikować do powodzi od urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz powodzi innej, 
gdyż genezą powodzi w dorzeczu rzeki Serafy jest postępująca urbanizacja terenów 
znajdujących się w zlewni tej rzeki (m.in. zwiększająca się zabudowa terenów miasta 
Krakowa i Wieliczki w tym terenie, a co za tym idzie zwiększenie spływów 
powierzchniowych w wyniku przekształcenia istniejących obszarów zielonych na 
powierzchnie uszczelnione; oddanie do użytku autostrady A4 i obwodnicy miasta Krakowa, 
z których kanalizacja burzowa odprowadza ścieki deszczowe do Serafy). Potwierdzenie 
takiego zakwalifikowania powodzi na rzece Serafie można znaleźć w tab. 8.3 Zestawienie 



 

14 

powodzi historycznych w regionach Małej, Górnej, Środkowej Wisły oraz Łyny i Węgorapy 
przedstawionej we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, w której to tabeli dopiero przy 
roku 2010 pojawia się rzeka Serafa. Oznaczać to może, że dopiero powódź z 2010 roku na 
rzece Serafie miała znaczące negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, co pozwoliło ją ująć w tym 
zestawieniu. Należy zaznaczyć, że jest to powódź, która wystąpiła po zwiększonej 
urbanizacji terenów zlewni tej rzeki. Takie podejście znalazło potwierdzenie w koncepcji pn. 
„Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie Serafy (…)”. W związku 
z powyższym MZMiUW w Krakowie nie zgłosił rzeki Serafy do opracowania wstępnej oceny 
ryzyka powodziowego (WORP), gdyż przyjęte kryteria mimo naszych uwag nie obejmowały 
przedmiotowej rzeki.”  

(dowód: akta kontroli str. 545 – 548) 

 

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

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące zagadnienia: 

1. W latach 2001 – 2012 nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych w zakresie 
poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie Serafy. Wymierne działania 
w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego na tym obszarze podjęto 
dopiero w 2011 r., zlecając opracowanie Programu zwiększenia zabezpieczenia 
powodziowego w dolinie Serafy. Potrzeba podjęcia działań w powyższym zakresie 
wynikała już z zatwierdzonego w grudniu 2003 r. Programu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Małopolskiego, który przewidywał regulację 
wymienionego wyżej cieku wodnego. Ponadto, wśród proponowanych rozwiązań 
w Programie Małej Retencji Województwa Małopolskiego z 2004 r. znajdował się obiekt 
małej retencji o nazwie Bieżanów, dotyczący cieku Serafa znajdującego się w zlewni 
Wisły.  

2. Intensyfikacja prac związanych z opracowaniem koncepcji dotyczącej poprawy 
bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Serafy nastąpiła dopiero po powodzi z 2010 r., 
która w szczególności ujawniła nieskuteczność metod ochrony przeciwpowodziowej na 
tym obszarze. Według danych przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego17, 
w okresie od 2001 – 2012 powodzie spowodowane przez wody Serafy wystąpiły 
w granicach administracyjnych Krakowa dziesięciokrotnie, w tym aż pięciokrotnie 
w 2010 r. Zdaniem NIK na powyższy stan miał także wpływ sposób realizacji – przez 
wszystkie jednostki odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową – zadań z zakresu 
monitorowania zagrożeń powodziowych, w tym gromadzenia i analizy danych o liczbie 
i skutkach powodzi oraz przyczynach i przebiegu wezbrań powodziowych w układzie 
zlewni poszczególnych cieków wodnych.  

3. W opinii biegłego z dziedziny inżynierii i gospodarki wodnej – prof. dr hab. inż. Elżbiety 
Nachlik, powołanego w trybie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli18 wskazano w szczególności, że /cyt./: Istnieje dobra 
praktyka realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie obiektów gospodarki wodnej, 
a także inne dostępne dokumenty regulują zakres koncepcji zabezpieczeń przed 
powodzią w kontekście ogólnych zaleceń dotyczących dokumentów planistycznych 
i projektowych. Należy tutaj wymienić następujące dokumenty: 
1) Środowiskowe zasady wycen prac projektowych – 2009. Materiały pomocnicze do 

określania cen prac projektowych i inżynierskich (opracowane na bazie istniejących 
przepisów branżowych i zawierające podstawowe zakresy dokumentacji 
koncepcyjnych i projektowych), wydane przez Izbę Projektowania Budowlanego – 
Rada Koordynacyjna Biur Projektów; 

2) Metodyka opracowania map ryzyka powodziowego oraz towarzyszące jej dokumenty 
metodyczne w zakresie: (a) dokumentacji hydrologicznej, (b) geodezyjnej 

                                                      
17 Informacje pozyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  

(Dz. U. z 2012, poz. 82 ze zm.).  
18 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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i kartograficznej oraz (c) map zagrożenia powodziowego, opracowana przez Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej w czerwcu 2009; 

3) Ustawa prawo wodne, w zakresie specyfikacji rodzajów zagrożeń uwzględnianych 
w ochronie przed powodzią. 

Dodatkowo, od wielu lat obowiązuje praktyka projektowa w branży wodnej, która 
nakazuje aby przy określaniu parametrów obiektów retencyjnych (zbiorniki wodne 
i suche, poldery) uwzględniać bezwzględnie: 

 tak zwaną gospodarkę wodną dla obiektu, czyli stosowne hydrologiczne 
i hydrauliczne warunki jego pracy, dla historycznych i hipotetycznych wezbrań 
transformowanych w hydrogram odpływu z udziałem czasowego rozkładu przebiegu 
retencji tego obiektu, przy uwzględnieniu jego charakterystyk ilościowych 
(krzywa pojemności, powierzchnia zalewu); 

 niezbędna dla powyższego – specyfikacja i parametry urządzeń spustowych obiektu, 
decydujące o zasadach i parametrach tej gospodarki wodnej. 

Kompleksowe koncepcje zawierają rozwiązania dla zadanego obszaru zlewni, 
czyli obejmują rodzaje przedsięwzięć ochronnych i ich obiekty pracujące w systemie 
lub pojedynczo, dostosowane do warunków wyjściowych, ale powinny one uwzględniać: 
1. Ocenę realnego oraz potencjalnego zagrożenia powodziowego (w zależności 

od dostępności tej informacji lub uzgodnionego z zamawiającym zakresu jej 
wytworzenia w ramach koncepcji). 

2. Koncepcję kierunkową, ale ze wskazaniem lokalizacji i podstawowymi parametrami 
obiektów, łączącą rozwiązania systemowe z lokalnymi w ujęciu wariantowym. 

3. Koncepcję szczegółową (program działań i specyfikację obiektów) – kontynuującą 
kierunkową, uwzględniającą efekty funkcjonalne oraz ocenę ekonomiczną na bazie 
analizy koszty – korzyści, co wymaga rozwiązań szczegółowych w zakresie 
gospodarki wodnej oraz parametrów obiektów proponowanych w ramach 
poszczególnych wariantów. 

Istotne wnioski na temat zagrożenia powodziowego można i należy czerpać z informacji 
dotyczących historycznych powodzi, ich zasięgu, skutków oraz strat powodziowych. 
Dane o historycznych powodziach wskazują miejsca zagrożone, dla których 
przeprowadza się następnie analizy zagrożeń, sporządza plany i koncepcje ochrony. 
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych powinno się opierać na analizie kosztów 
i korzyści – rachunku kosztów inwestycji i korzyści, jakie może przynieść obniżenie 
zagrożenia, czyli redukcji strat powodziowych. 

4. W odniesieniu do obowiązującej procedury budowy kompleksowych koncepcji z zakresu 
ochrony przeciwpowodziowej powołany biegły stwierdził, że: /cyt./  
 Procedura w zakresie oceny zagrożenia powodziowego jest w stadium 

permanentnych zmian. Obecnie obowiązującą określa Ustawa prawo wodne, 
traktując odrębnie: 

 zagrożenie powodziowe w zakresie zasięgu powodzi, głębokości w jego obrębie 
i ewentualnie prędkości przepływu, 

 ryzyko powodziowe, ujmujące ilościowo szkody i straty potencjalne 
w kategoriach: liczby mieszkańców, działalności gospodarczej, instalacji 
i infrastruktury oraz elementów środowiska, w obrębie powyższego zasięgu 
zagrożenia powodziowego. 

 Procedura opracowywania samych koncepcji wynika z procedury przygotowywania 
procesu inwestycyjnego i może być interpretowana w zależności od problemu, 
którego dotyczy, ale jednak winna uwzględniać: 

 dostępne i wcześniej opracowane dokumenty których przytoczenie jest zalecane 
z uwagi na spójność podejścia (ocena zagrożenia powodziowego, poprzedzające 
koncepcje, inne dokumenty koncepcyjne zawierające istotne dla opracowania 
informacje),  

 wymagania praktyki projektowej w zakresie kształtowania obiektów retencyjnych. 
 Słabe strony obowiązującego rozwiązania: 

 podstawowy zarzut nr 1: niespójność zapisów w czasie w zakresie oceny 
zagrożenia powodziowego,  
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 w konsekwencji brak jednoznacznej interpretacji co do wykorzystania 
dokumentów wcześniej opracowanych, a jedynie oczekiwania w tym zakresie; 

 podstawowy zarzut nr 2: brak standardów w ocenie realnych, historycznie 
udokumentowanych strat i szkód powodziowych, zarówno w kategoriach 
bezwzględnych w jednostkach administracyjnych, jak i w podziale na zlewnie 
rzek, zwłaszcza w warunkach braku dokumentów dotyczących zagrożenia 
potencjalnego, 

 brak jednoznacznie określonego standardu w analizie i interpretacji danych 
bazowych – terenowych, hydrologicznych i meteorologicznych, które ulegają 
zmianom w czasie, a stanowić muszą podstawę kompleksowego planowania 
przedsięwzięć, a jedynie zalecenie lub oczekiwanie określonego zakresu ich 
interpretacji. W wielu przypadkach problem rozwiązuje specyfikacja techniczna 
zamówienia, w której precyzyjnie formułowane są zalecenia w tej kwestii, 

 brak jednoznacznie określonego standardu zakresu i poziomu szczegółowości 
koncepcji, także w zakresie uwzględnienia w niej prognozowanych zmian 
w użytkowaniu terenu i rozwoju jego zagospodarowania i zabudowy na podstawie 
planów zagospodarowania przestrzennego, 

 powszechnie stosowana praktyka analiz i koncentracji koncepcji w rejonie rzeki 
bez konieczności ograniczania przyczyn i źródeł tego zagrożenia, wynikających 
z dopuszczenia nadmiernego odpływu ze zlewni zasilającej tę rzekę. Jest to 
klasyczne „leczenie” skutku a nie jego przyczyny, które nie prowadzi do 
oczekiwanej efektywności rozwiązania. 

Obowiązująca procedura budowy koncepcji nie zapewnia ani oczekiwanej 
kompleksowości – jeśli wykonawca nie chce tej kompleksowości zrealizować, ani też nie 
zapewnia ciągłości dokumentacji w czasie. 

5. W zakresie oceny dokumentów dotyczących zabezpieczenia przed powodzią w dolinie 
Serafy19 prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik stwierdziła m.in., że: /cyt./ Dla porządku 
należy wspomnieć, że w żadnym z powyższych dokumentów nie przytoczono danych 
z oceny poziomu zwierciadła wody w rzece Wiśle, zawartych w dwóch dokumentach 
koncepcyjnych dotyczących projektowanego kanału krakowskiego: z 2006 (wstępna 
koncepcja pt.: Ocena zasadności budowy kanału krakowskiego w zakresie obniżenia 
zwierciadła wód powodziowych na terenie Krakowa – opracowana przez Politechnikę 
Krakowską) i z 2008 roku (2009 – aneksowane studium wykonalności pt.: Opracowanie 
koncepcji oraz studium wykonalności dla budowy „kanału krakowskiego” – opracowane 
przez TINA Vienna Transport Strategies GMBH), wykonanych na zlecenie odpowiednio: 
Urzędu Miasta Krakowa i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 
W tych opracowaniach zostały określone i potwierdzone przez IMGW przepływy i rzędne 
zwierciadła wód powodziowych Wisły (odbiornika Serafy), uwzględniające: 

 wartości przepływów wysokich prawdopodobnych (Q1% – Q0,1%) w stanie obecnym 
oraz pod wpływem oddziaływania zbiornika Świnna Poręba, który obniży te wartości 
odpowiednio; 

 profili zwierciadła wody, czyli poziomy zwierciadła wody, odpowiadające tym 
przepływom bez oddziaływania kanału krakowskiego. 

Jako odbiornik, rzeka Wisła miała zatem określone warunki przepływu wód 
katastrofalnych, na których należało oprzeć obliczenia dla Serafy. W opracowaniu (…) 
MGGP S.A. dokonał w tym zakresie własnych oszacowań. 

Oceniając spójność powyżej wymienionych dokumentów, można stwierdzić z całym 
przekonaniem jej brak, każde z opracowań jest wykonane odrębnie bez przytaczania 
oraz interpretacji danych z poprzedniego. Dotyczy to:  

 bazowych danych opadowych i hydrologicznych, które są różne we wszystkich 
trzech opracowaniach, a kolejne nie odnoszą się do poprzednich, tylko podają 

                                                      
19 Analizie poddano następujące opracowania: Zasięg obszarów bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią rzeki 

Wisły oraz jej dopływów: Dłubni, Prądnika, Rudawy, Serafy oraz Wilgi w granicach administracyjnych Krakowa (2008 r.)  
i Koncepcję odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa (2011 r.), opracowane na zlecenie 
Urzędu Miasta Krakowa oraz Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy –  
m. Kraków, gm. Kraków, pow. Miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. wielicki (2011 r.), 
wykonany na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. 
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własne obliczenia. Za bazę do Programu należałoby uznać hydrologię zawartą 
w Koncepcji, ponieważ jest ona najbardziej szczegółowa, a ponadto – w zakresie 
Serafy, jest elementem zlewni bezpośrednich Wisły ujętych szczegółowo i szeroko 
co do obszaru całego Krakowa, 

 warunków hydraulicznych w ujściowym odcinku Serafy do Wisły, dotyczy to zarówno 
podanych wyżej oddziaływań zbiornika Świnna Poręba jak i rzędnych zwierciadła 
wody dla wód katastrofalnych na Wiśle, na których „opiera” się zwykle zwierciadło 
wody rzeki dopływającej,  

 powyższy problem dotyczy zarówno relacji wielkości tych przepływów, np. Q1% 
Serafy łączy się z Q1% oraz Q0,1% i Q0,3% Wisły ze względów bezpieczeństwa, 
jak i konkretnych wartości tych przepływów obowiązujących obecnie od 2009 roku 
(po uzgodnieniu z IMGW). 

Dane geodezyjne ulegały zmianie w czasie, dokonywano ich weryfikacji i w tym zakresie 
trudno oczekiwać spójności w tym zakresie. 

Program wykorzystał lokalizacje i parametry zbiorników retencyjnych zaproponowanych 
w Koncepcji, ale nie określił ani nowej gospodarki wodnej ani parametrów urządzeń 
spustowych, w warunkach wprowadzenia nowych – innych parametrów hydrologicznych. 

Biegły zwrócił również uwagę, że żaden z badanych dokumentów nie zawierał oceny 
realnych i potencjalnych szkód i strat powodziowych, natomiast każdy z nich określał 
(wyznaczał) inny zasięg zagrożenia powodziowego. 

6. Ponadto biegły stwierdził, że: /cyt./ Aktualnie opracowany dla rzeki Serafy – jako 
wynikowy dla dalszego postępowania inwestycyjnego, Program zabezpieczenia przed 

powodzią pod nazwą Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego 
w dolinie rzeki Serafy – m. Kraków, gm. Kraków, pow. Miasto Kraków, m. Brzegi, 
Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. wielicki nie spełnia wymagań stawianych 

przed tego rodzaju dokumentem. Szczegółowo braki te określono poniżej. 

W opracowaniu Programu zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki 
Serafy zastosowano odmienne podejście do oszacowania odpływu ze zlewni Serafy, 
w stosunku do dwóch pozostałych opracowań. Zestawiono formuły wcześniej 
zastosowane (razem 5 z różnych opracowań, w tym dwóch wyżej omówionych) 
i zaproponowano własną – opartą na założeniach Szpechta. Brak jest uzasadnienia 
odrzucenia zastosowanej metody i wartości uzyskanych w Koncepcji, która jest 
szczegółowa pod tym względem i została przyjęta przez Urząd Miasta na podstawie 
szerokiej dyskusji środowiskowej Jest to tym bardziej dziwne i trudne do zrozumienia, 
ponieważ: 
1) Brak jest określenia wyliczonych w tym opracowaniu, obok wartości maksymalnych 

przepływów prawdopodobnych, hydrogramów odpływów z nimi związanych, które są 
niezbędne dla parametryzacji gospodarki wodnej projektowanych zbiorników 
retencyjnych Serafy. 

2) Brak ustosunkowania się do różnic w strefach zasięgu zagrożenia – własnych oraz 
uzyskanych w ramach Koncepcji. 

3) Brak oceny wpływu proponowanych rozwiązań na obniżenie zasięgu zalewów 
i potencjału strat powodziowych, albo historycznych albo inaczej określonych. Są 
w tym opracowaniu dokumenty pod nazwą inwentaryzacja stref zagrożenia 
powodziowego (rysunki koncepcyjne 2.1 i 2.2 są zatytułowane „Mapa 
inwentaryzacyjna terenów zagrożonych”). Jednak jest to myląca nazwa, gdyż nie ma 
tam potencjału majątku zagrożonego, a jedynie szczegółowa mapa zasadnicza. 

4) Brak oceny przepustowości obecnego koryta rzeki. Profil podłużny nie zawiera 
zwierciadła wody, a jedynie rzędną dna, brzegów i korony obwałowań, 
a w zestawieniach tabelarycznych także brak tej oceny. 

5) Brak oceny wpływu pracy zbiorników na redukcję dopływu do nich. Przyjęto redukcję 
tych dopływów arbitralnie nie analizując ani krzywej pojemności, ani pracy urządzeń, 
ani ewentualnej bezwładności reakcji zbiornika – stosunkowo płytkiego i rozległego. 

Te wymienione mankamenty, należy dodatkowo uzupełnić następującymi 
wątpliwościami: 
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6) Jako poziom odniesienia na Wiśle przyjęto wysokość zwierciadła niższą o 30 cm 
od korony obwałowań. To arbitralne podejście wiąże się zapewne z ustawowym 
wymaganiem wzniesienia korony obwałowań (w tym przypadku Wisły) ponad 
zwierciadło wody kontrolnej wysokiej dla projektowanych lub modernizowanych 
obwałowań (W tym przypadku wiślanych, dla których woda kontrolna to Q0,1%. 
Jednak wiadomo z projektów modernizacji obwałowań Wisły na obszarze Krakowa, 
a także innych dokumentów, w tym koncepcyjnych dla kanału krakowskiego, 
że obwałowania wiślane nie spełniają tego wymagania, co zostało uzasadnione 
i opisane, a także jest dostępne w dokumentach zarówno Urzędu Miasta Krakowa 
jak i Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych). 

7) Tabela obliczeń hydraulicznych wskazuje, że podstawową przyczyną znacznego 
zasięgu zalewów są „mostki” (nomenklatura użyta w opracowaniu). Pomijając 
prawidłowość obliczeń (także nie skonfrontowano ich z obliczeniami zawartymi 
w Koncepcji), nie uwzględniono ich przebudowy w koncepcji, co dałoby obniżenie 
zwierciadła w kilometrach 2,8 – 5,0 od około 30 cm do 1,5 m łącznie, czyli także 
chyba bardzo znaczące obniżenie zasięgu zalewów.  

8) Kosztów realizacji trzech wariantów przedsięwzięć (od 70 do 112 mln zł) 
nie skonfrontowano w żaden sposób ani z realnymi stratami powodziowymi ani ze 
stratami potencjalnymi, pomimo, że – wspomniane już wyżej w punkcie 3) – rysunki 
koncepcyjne 2.1 i 2.2 są zatytułowane „Mapa inwentaryzacyjna terenów 
zagrożonych”; brak mapy inwentaryzacyjnej terenów zagrożonych lub ich braku po 
zastosowaniu rozwiązań zabezpieczających. 

9) Rozwiązania techniczne zapór proponowanych zbiorników retencyjnych, zarówno 
w odniesieniu do konstrukcji jak i do sterowania falą powodziową lub 
automatycznego obniżenia wielkości powodzi (bez sterowania) nie znajdują 
uzasadnienia w opracowanym dokumencie. Brak warunków przeprowadzenia 
wezbrań przez zbiorniki retencyjne, a wcześniej brak charakterystyk 
pojemnościowych zbiorników i parametrów urządzeń spustowych. 

Powyższe mankamenty uniemożliwiają bezpośrednie wykorzystanie tego dokumentu 
w realizacji zadań inwestycyjnych. Wymagane jest usunięcie tych braków w projekcie 
budowlanym dla przyjętego wariantu kosztowego zabezpieczenia przed powodzią. 
Należy te braki usunąć jak najszybciej, ponieważ retencja powodziowa w zlewni Serafy 
jest niezbędna już i powinna być w sposób odpowiedzialny zrealizowana. 

7. Powołany biegły wskazał następujące zalecenia dotyczące uzupełnienia i usunięcia 
braków w Programie zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy: 
/cyt./  
 W projekcie budowlanym, dotyczącym zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki 

Serafy według wybranego wariantu zabudowy a w tym retencji powodziowej, należy 
wykonać prace uzupełniające, które zlikwidują uchybienia merytoryczne Programu, 
opisane wyżej. 

 Do tak uzupełnionego projektu budowlanego powinien zostać wykonany koreferat 
przez zewnętrznego opiniodawcę, który potwierdzi, że odpowiednią zawartość 
i jakość opracowania dopuszczonego do realizacji. 

Zlewnia rzeki Serafy wymaga pilnego rozwiązania w zakresie obniżenia zagrożenia 
powodziowego, głównie poprzez retencję części odpływu wód opadowych. Jednak 
rozwiązanie inwestycyjne winno być efektywne i odpowiednio uzasadnione co do 
efektywności. 

(dowód: akta kontroli str. 617 – 620, 628 – 643) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki w zakresie 
programowania inwestycji związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym w dolinie 
Serafy, stwierdzając jednocześnie, iż dopiero w 2011 r. zlecono opracowanie 
kompleksowego dokumentu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na tym obszarze.  

Ocena cząstkowa 
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3. Bieżące utrzymanie wód oraz likwidacja szkód 
powodziowych 

3.1. Przegląd stanu wód oraz urządzeń wodnych znajdujących 
się w zlewni rzeki Serafy 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. MZMiUW posiadał w ewidencji ogółem 
3.688,4 km cieków naturalnych (w tym uregulowanych było 1.543,2 km). Objętych 
utrzymaniem tej jednostki było 385 km cieków, z czego 338 km stanowiły cieki uregulowane. 

Łączna długość cieków znajdujących się w zlewni rzeki Serafy wynosiła 26,501 km, w tym 
odcinki uregulowane wynosiły 12,190 km. 

(dowód: akta kontroli str. 32 – 36) 

Z analizy danych znajdujących się w wykazie wód oraz urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych wynikało m.in., iż na obszarze zlewni Serafy znajdowały się urządzenia 
wodne będące w administracji MZMiUW w Krakowie. W rejonie tym zlokalizowano m.in. 
wały przeciwpowodziowe III klasy o łącznej długości 15,764 km oraz dwa zabezpieczenia 
poprzeczne – stopnie wodne (zlokalizowane na terenie gminy wiejskiej Wieliczka).  

(dowód: akta kontroli str. 34 – 36) 

W latach 2009 – 2012 (stan na dzień 26 października 2012 r.) pracownicy MZMiUW 
przeprowadzili łącznie 28 przeglądów, na które złożyły się przeglądy okresowe (18) 
i popowodziowe (10) Serafy, obejmujące zarówno odcinki uregulowane jak 
i nieuregulowane. Protokoły z okresowego przeglądu wód i urządzeń wodnych (wały 
przeciwpowodziowe) będących w administracji MZMiUW na rzece Serafie zawierały m.in. 
stwierdzenie konieczności wykonania robót wraz z uzasadnieniem oraz szacunkowy koszt 
ich wykonania. W 2010 r. odbyło się łącznie 11 przeglądów, w tym 10 popowodziowych. 
Protokoły z tych ostatnich zawierały m.in. opis stwierdzonych uszkodzeń spowodowanych 
powodzią, ustalenia dotyczące prac koniecznych do wykonania, w tym ich szacunkową 
wartość. Czynności w zakresie przeglądu wód i urządzeń wodnych w latach 2009 – 2012 
dokonywano na podstawie pisma okólnego nr 1/2007 Dyrektora MZMiUW z dnia 15 marca 
2007 r., Zarządzenia Dyrektora MZMiUW nr 8/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. oraz Pisma 
okólnego nr 5/12 Dyrektora MZMiUW z dnia 20 sierpnia 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 239 – 282) 

W latach 2010 – 2011 sporządzono łącznie 28 protokołów okresowej (rocznej) kontroli stanu 
technicznego obiektu budowlanego – odcinek wału przeciwpowodziowego znajdujących się 
w zlewni rzeki Serafy. Kontroli stanu obiektów dokonywano dwukrotnie w ciągu roku, na 
wiosnę i jesienią. Protokoły zawierały wnioski z kontroli, tj. m.in. przyporządkowanie danego 
odcinka wału do jednej z trzech kategorii oceny stanu technicznego bezpieczeństwa 
obwałowań przeciwpowodziowych (stan zagrożenia bezpieczeństwa, stan mogą zagrażać 
bezpieczeństwu lub stan techniczny dobry – niezagrażający bezpieczeństwu) oraz 
zalecenia prac do wykonania. Kontrolą objęto następujące odcinki wałów 
przeciwpowodziowych: 

 Prawy i lewy wał rzeki Drwina Długa na terenie Krakowa, 

 Prawy i lewy wał rzeki Drwina Długa na terenie Gminy Wieliczka, 

 Prawy i lewy wał potoku Zabawka na terenie Gminy Wieliczka, 

 Prawy i lewy wał rzeki Serafa na terenie Gminy Wieliczka. 
Szczegółowe ustalenia z przeprowadzonych kontroli stanu technicznego odcinka wału 
przeciwpowodziowego zawarto w załącznikach nr 1 do omawianych protokołów. 
Każdorazowo opisywano w nich m.in. elementy wału objęte kontrolą, stan poszczególnych 
elementów wału podczas kontroli, zmiany w stosunku do stanu podczas poprzedniej 
kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 386 – 493) 

W 2012 r. według stanu na dzień 21 września 2012 r. przeprowadzono łącznie 7 kontroli 
stanu technicznego odcinków wałów przeciwpowodziowych znajdującego się w zlewni rzeki 
Serafy. Zawierały one identyczne elementy jak protokoły sporządzone w latach 2010 – 2011 
i dotyczyły tych samych odcinków obwałowań.  

(dowód: akta kontroli str. 494 – 520) 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z analizy treści protokołów kontroli sporządzonych w latach 2010 – 2012 wynikało m.in., 
iż w dniu 8 listopada 2010 r. przeprowadzono okresową kontrolę stanu technicznego wału 
przeciwpowodziowego Drwiny Długiej (dopływ Serafy) obejmującego rzekę po obu stronach 
na długości w 1+270 km do 3+490 km. Stwierdzono, iż stan techniczny może zagrażać 
bezpieczeństwu. Zalecono, aby oczyścić międzywale z porostów traw i trzcin oraz dokonać 
naprawy elementów betonowych śluz wałowych. Ponadto konieczna miała być naprawa 
korony wału w miejscu zaniżenia i przebiegu kolein oraz wyrównanie warstwy ramp 
wałowych. Stwierdzony w protokole zakres koniecznych do wykonania robót 
konserwacyjno-remontowych tego odcinka wału nie uległ zmianie w stosunku do ustaleń 
poprzedniej kontroli (kwiecień 2010 r.), jak również nie wykonano tych prac do 29 kwietnia 
2011 r., kiedy to przeprowadzono kolejny przegląd. Jak wynikało z protokołu kontroli 
przeprowadzonej na omawianym odcinku w dniu 23 maja 2012 r. zalecenia z 2010 r. nie 
zostały nadal wykonane i wał zaliczał się do kategorii II stanu technicznego – stan mogący 
zagrażać bezpieczeństwu.  

(dowód: akta kontroli str. 413 – 415, 440 – 442, 494 – 496) 

Przeglądy wałów przeciwpowodziowych realizowane w latach 2010 – 2012 na podstawie 
art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, w tym przeglądy obwałowań znajdujących się 
w zlewni rzeki Serafa, dokonywane były na podstawie określonych przez odpowiednie 
komórki organizacyjne MZMiUW harmonogramów.  

(dowód: akta kontroli str. 521) 

Według stanu na dzień 31 października 2012 r. 13,414 km wałów na Serafie i jej dopływach, 
(tj. 85% ujętych w ewidencji obwałowań w powyższym zakresie), nie posiadało aktualnych 
5 – letnich badań stanu technicznego obiektu budowlanego, o których mowa w art. 62 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo budowlane.  

(dowód: akta kontroli str. 544) 

Spośród wałów powodziowych w zlewni rzeki Serafy, aktualne 5-letnie badania stanu 
technicznego obiektu budowlanego posiadały jedynie wały cofkowe znajdujące się na 
potoku Zabawka o łącznej długości łącznej 2,350 km (stanowiące 15% łącznej długości 
wałów przeciwpowodziowych leżących w zlewni Serafy). Według wykonanych w 2011 r. 
badań ich stan oceniono jako dobry, niezagrażający bezpieczeństwu.  

(dowód: akta kontroli str. 284) 

Odpowiadając na pytanie, dlaczego wały przeciwpowodziowe znajdujące się w zlewni rzeki 
Serafy o długości 13,414 km, nie posiadają aktualnych badań stanu technicznego, 
Bogusław Borowski – Dyrektor MZMiUW stwierdził – /cyt./: „(…). W chwili obecnej na 
terenie województwa małopolskiego aktualne badania okresowe stanu technicznego 
posiada jedynie ok. 246 km wałów przeciwpowodziowych (w tym lewy i prawy wał potoku 
Zabawka będącego dopływem rzeki Serafy, (…)). W związku z tym do przebadania 
pozostało jeszcze około 775 km obwałowań. Szacunkowy koszt wykonania w/w badań 
będzie wynosił około 7,7 mln zł. Niestety obecny poziom finansowania z Budżetu Państwa 
(pomimo naszych licznych wystąpień) zadań związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
melioracji wodnych nie pozwala wykonać badań na wszystkich nieprzebadanych odcinkach 
obwałowań. Zarówno w 2010 jak i 2011 roku w ramach środków finansowych Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór oraz środków 
własnych MZMiUW w Krakowie przeprowadzono okresową (pięcioletnią) ocenę stanu 
technicznego 229,395km wałów przeciwpowodziowych (w tym badania 30,478 km wałów 
nakazane przez MWINB decyzjami o rygorze natychmiastowej wykonalności). Zgodnie 
z art. 103 a ustawy Prawo wodne do zadań państwowej służby do spraw bezpieczeństwa 
budowli piętrzących należy opracowywanie ocen stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa budowli piętrzących zaliczonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do I lub II klasy. W związku z tym IMGW OTKZ wykonał 
przedmiotowe badania na wałach rzeki Wisły oraz Rudawy (I i II klasa). W 2012 roku IMGW 
przyjęło do realizacji w ramach własnych środków ocenę stanu technicznego 46,312 km 
wałów rzeki Wisły na terenie powiatu krakowskiego. Nadmieniamy, że zarówno wały rzeki 
Serafy jak również wały Drwiny Długiej zostały ujęte w propozycji zadań do planu badań 
okresowych (pięcioletnich) oceny stanu technicznego obwałowań realizowanych przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w 2012 roku. Przedmiotowy wykaz nie uzyskał 
akceptacji IMGW i do badań w bieżącym roku zostały zakwalifikowane jedynie wały rzeki 
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Wisły, bez wałów cofkowych. Niemniej jednak informujemy, że tut. Zarząd rozstrzygnął 
w roku bieżącym postępowanie przetargowe na wykonanie badań stanu technicznego 
173,106 km obwałowań na terenie województwa małopolskiego. Obwałowania wytypowane 
do przetargu to odcinki najbardziej zagrożone, z zaobserwowanymi miejscami przesiąków, 
filtracji lub o widocznym złym stanie technicznym oraz odcinki obwałowań (o łącznej 
długości 61,505 km), na które Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
nałożył nakaz wykonania badań stanu technicznego. Przedmiotowe decyzje mają nadany 
rygor natychmiastowej wykonalności. Tym samym pozostałe odcinki wałów w ilości  
ok. 555 km (w tym wały w zlewni rzeki Serafy) nie zostaną przebadane w bieżącym roku 
z uwagi na brak środków finansowych na ten cel. Niemniej jednak w przyszłym roku ujęte 
zostaną w planie badania stanu technicznego kolejne wały w tym: wały rzeki Serafy 
oraz Drwiny Długiej. Jednakże wykonanie tych badań uzależnione będzie od wysokości 
przyznanych środków finansowych z Budżetu Państwa na utrzymanie urządzeń melioracji 
wodnych. Pragniemy zaznaczyć, że w projekcie planów na 2013 rok została zapisana kwota 
w wysokości 5 551 tyś zł na utrzymanie i konserwację wód i urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych, tj. zaledwie 44% środków przyznanych w roku 2012, z czego 80% środków 
zabiorą koszty stałe związane z eksploatacją przepompowni melioracyjnych wraz z energią 
elektryczną, dozorem wałów i śluz wałowych, eksploatacją zbiornika Zesławice. 
Jednocześnie wg. uzyskanych informacji w roku 2013 IMGW będzie wykonywał badania 
stanu technicznego wałów. Niemniej jednak uzależnione jest to od możliwości 
finansowanych instytutu.”  

(dowód: akta kontroli str. 285 – 291) 

Z analizy treści odpowiedzi MZMiUW z dnia 7 listopada 2012 r. wynikało również m.in., 
iż brak było danych w zakresie terminu wykonania ostatnich pięcioletnich badań stanu 
technicznego wałów Serafy oraz Drwiny Długiej. Stwierdzono natomiast fakt dokonania 
w grudniu 2007 r. badań stanu technicznego śluz wałowych nr 1 oraz nr 2 znajdujących się 
na prawym wale pierwszego z wyżej wymienionych cieków.  

(dowód: akta kontroli str. 285 – 291) 

Pismem z dnia 13 lipca 2012 r. skierowanym do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przesłano protokół z wiosennego 
przeglądu wałów przeciwpowodziowych z terenu Województwa Małopolskiego sporządzone 
zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych 
w Falentach. Kontrolą objęto pełny zakres ewidencyjny obwałowań administrowanych przez 
MZMiUW, tj. 1.020,019 km. Przegląd obejmował korpus wału wraz z budowlami 
towarzyszącymi oraz podłoże w terenie przyległym zarówno po stronie odwodnej jak 
i odpowietrznej. W piśmie stwierdzono, iż na podstawie wizji terenowej oraz wiedzy 
wynikającej z poprzednich kontroli jak i posiadanych dokumentacji badań stanu 
technicznego, określono kategorie stanu technicznego poszczególnych odcinków 
obwałowań. W wyniku wiosennego przeglądu zakwalifikowano 12% obwałowań jako stan 
dobry, niezagrażający bezpieczeństwu, 70% wałów jako stan mogący zagrażać 
bezpieczeństwu, natomiast 18% wałów jako stan zagrożenia bezpieczeństwa. Zdaniem 
MZMiUW tak słaba ocena stanu obwałowań była wynikiem powodzi z 2010 r., która 
spowodowała uszkodzenia 373 km wałów przeciwpowodziowych. Po powodzi 2010 r. 
w ramach środków finansowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ośrodka 
Technicznej Kontroli Zapór, na niektórych odcinkach wałów zostały przeprowadzone 
pięcioletnie badania okresowe stanu technicznego obwałowań, które wykazały, 
że większość przebadanych odcinków wałów zagraża bezpieczeństwu. W dalszej części 
omawianego pisma stwierdzono m.in., iż – /cyt./: (…) Powyższa ocena stanu obwałowań 
jest wynikiem głównie wizji terenowej, natomiast dla uzyskania pełnej wiedzy o faktycznym 
stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych koniecznej jest przeprowadzenie 
okresowej (pięcioletniej) oceny stanu technicznego obwałowań. Tym bardziej, ze jest to 
obowiązek administratora budowli wynikający bezpośrednio z ustawy Prawo budowlane. 
W chwili obecnej na terenie województwa małopolskiego aktualne badania okresowe stanu 
technicznego posiada jedynie ok. 254 km wałów przeciwpowodziowych. W związku z tym 
do przebadania pozostało jeszcze ponad 760 km obwałowań. Szacunkowy koszt wykonania 
w/w badań będzie wynosił około 7,6 mln zł. Niestety obecny poziom finansowania (pomimo 
naszych licznych wystąpień) z Budżetu Państwa zadań związanych z eksploatacją 
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i utrzymaniem melioracji wodnych nie pozwala wykonać badań we wszystkich 
nieprzebadanych odcinkach obwałowań. W omawianym wystąpieniu MZMiUW 
poinformował również o szacunkowych kosztach robót inwestycyjnych wymagających pilnej 
realizacji (modernizacja wałów, przebudowa śluz, budowa nowych dróg eksploatacyjnych) 
wynoszących 544,3 mln zł oraz szacunkowych kosztach robót konserwacyjnych 
wymagających pilnej realizacji w wysokości 62,2 mln zł. Informując MUW o tym, 
iż w ramach realizacji projektu Zielona Praca w 2011 r. wykoszono (po raz pierwszy 
od długiego czasu) porost traw na 100% obwałowań na terenie województwa 
małopolskiego, stwierdzono jednocześnie – /cyt./: (…) Niemniej jednak właściwa 
konserwacja nie polega jedynie na koszeniu porostu ze skarp i korony, ale również na 
likwidowaniu kolein i zaniżeń korony wałów, likwidacji nor zwierzęcych, a także nawożeniu 
i podsiewaniu szlachetnymi odmianami traw. Te podstawowe roboty konserwacyjne, 
z uwagi na ograniczone środki przyznawane z Budżetu Państwa na utrzymanie melioracji 
wodnych podstawowych w tym również wałów przeciwpowodziowych, nie są uwzględniane 
w przedmiarach robót. Takie drastyczne niedofinansowanie zadań związanych 
z utrzymaniem i konserwacją melioracji podstawowych powoduje, że każdego roku będzie 
się gwałtownie pogarszać stan techniczny tych urządzeń (w tym wałów 
przeciwpowodziowych), a tym samym będzie postępować dalsza ich dekapitalizacja 
co zwiększy zagrożenie powodziowe. Tym samym pogłębia się problem właściwego 
wywiązywania się przez samorząd województwa z nałożonych na niego zadań z zakresu 
administracji rządowej. Otrzymywane środki z budżetu Państwa na eksploatację 
i konserwację wód i urządzeń melioracji podstawowych powinny gwarantować możliwość 
wykonania robót zapewniających prawidłowe ich funkcjonowanie. Brak możliwości 
wykonania tych robót będzie miał bezpośrednie przełożenie na wielkość powstałych szkód 
powodziowych w przyszłości. W związku z powyższym, zwracamy się po raz kolejny 
z prośbą o podjęcie wszelkich działań mających na celu znaczne zwiększenie środków 
finansowych z Budżetu Państwa na konserwację oraz modernizację istniejących wałów 
przeciwpowodziowych z uwzględnieniem wykazanych potrzeb jak i dokonanie pięcioletniej 
oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, gdyż brak tej oceny nie pozwala 
określić właściwego poziomu bezpieczeństwa dla terenów chronionych tymi urządzeniami.  

(dowód: akta kontroli str. 235 – 237) 

Na pytanie czy w MZMiUW opracowano harmonogram realizacji 5 – letnich ocen stanu 
technicznego wałów przeciwpowodziowych, który miał być elementem realizacji wniosków 
pokontrolnych NIK sformułowanych w 2009 r., Bogusław Borowski – Dyrektor MZMiUW 
stwierdził m.in.– /cyt./: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 
realizuje nałożone obowiązki wynikające ze sprawowania praw właścicielskich w stosunku 
do urządzeń melioracji wodnych podstawowych jakimi są wały przeciwpowodziowe w tym 
dotyczące posiadania aktualnych badań stanu technicznego budowli, w oparciu zarówno 
o środki finansowe pochodzące z Budżetu Państwa jak również możliwości jakie daje 
ustawa Prawo wodne w art. 64 oraz art. 103 a. Z uwagi na fakt, że nieustannie na etapie 
planowania Budżetu Państwa na dany rok brak jest gwarancji właściwego finansowania 
utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych brak jest merytorycznego i logicznego 
uzasadnienia dla tworzenia harmonogramu 5-cio letnich ocen stanu technicznego wałów 
przeciwpowodziowych uwzględniającego ramy czasowe ich realizacji. Dlatego też MZMiUW 
co roku opracowuje bieżący wykaz obwałowań nie posiadających aktualnych 5-letnich ocen 
stanu technicznego, dla których wykonanie przedmiotowych badań w danym roku jest 
realne. Czy to ze względu na posiadane własne środki finansowe czy też z uwagi na 
możliwości instytucji, której ustawowo zlecony został obowiązek wykonywania tego rodzaju 
badań, tj. państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących. W załączeniu 
do złożonych wyjaśnień przedłożono m.in. następujące dokumenty: wykaz obwałowań nie 
posiadających aktualnych 5-letnich ocen stanu technicznego z 2010 roku przesłany do 
IMGW OTKZ obejmujący wały I i II klasy w rozmiarze około 100 km, wykaz obwałowań nie 
posiadających aktualnych 5-letnich ocen stanu technicznego z 2010 roku przesłany do 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmujący na życzenie tej instytucji wały I i II klasy, 
wykaz obwałowań nie posiadających aktualnych 5-letnich ocen stanu technicznego z 2011 r. 
przesłany do Wojewody Małopolskiego z prośbą o przyznanie środków finansowych 
z Budżetu Państwa na ten cel, wykaz obwałowań nie posiadających aktualnych 5-letnich 
ocen stanu technicznego z 2011 roku przesłany do IMGW OTKZ obejmujący wały I i II 
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klasy, wykaz obwałowań nie posiadających aktualnych 5-letnich ocen stanu technicznego 
z 2012 roku przesłany do IMGW OTKZ obejmujący wały I i II klasy z terenu działania 
Inspektoratów Tarnów i Kraków, wykaz obwałowań nie posiadających aktualnych 5-letnich 
ocen stanu technicznego z 2012 roku ujętych w postępowaniu przetargowym do realizacji 
w bieżącym roku w ramach środków finansowych z Budżetu Państwa na utrzymanie 
melioracji wodnych podstawowych. Według treści złożonych wyjaśnień odcinki wałów do 
przeprowadzenia oceny uwzględnione w przetargu zostały wytypowane na podstawie 
ostatniego wiosennego okresowego przeglądu obwałowań (obejmują odcinki o najgorszym 
zaobserwowanym stanie technicznym) oraz były realizacją nakazów Małopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W dalszej części wyjaśnień stwierdzono 
m.in. – /cyt./: Równocześnie wykazy obwałowań nie posiadających aktualnych 5-letnich 
ocen stanu technicznego z danego roku są postawą do wystąpień do jednostek 
nadrzędnych o środki na wykonanie przedmiotowych badań. Małopolski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie poszukując dodatkowych alternatywnych źródeł 
finansowania dla zadania polegającego na wykonaniu brakujących 5-letnich ocen stanu 
technicznego wałów przeciwpowodziowych zgłosił to zadanie nawet do „Programu ochrony 
przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” (800 km). Niemniej jednak pomimo niskich 
nakładów finansowych na utrzymanie melioracji wodnych Małopolski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie oprócz bieżących zadań związanych z eksploatacją 
i konserwacją wykonał od 2009 i wykona do końca 2012 roku 5-letnie oceny stanu 
technicznego łącznie dla 465 km wałów przeciwpowodziowych.  

(dowód: akta kontroli str. 285 – 291, str. 294 – 384) 

W sprawie stworzenia jednolitego systemu ocen stanu technicznego (w tym pod względem 
bezpieczeństwa powodziowego) cieków wodnych, które to oceny byłyby powiązane 
z planowaniem kolejności robót konserwacyjno – remontowych, Bogusław Borowski – 
Dyrektor MZMiUW wyjaśnił m.in. – /cyt./: W MZMiUW stworzono jednolity system ocen 
stanu technicznego (w tym pod względem bezpieczeństwa powodziowego) cieków 
wodnych, wprowadzony Pismem okólnym nr 1/2007 Dyrektora MZMiUW w Krakowie z dnia 
15.03.2007r. w sprawie przeglądów wód i urządzeń będących w administracji MZMiUW 
w Krakowie oraz tzw. cieków pozostałych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
Prawo wodne oraz Pismem okólnym nr 5/12 Dyrektora MZMiUW w Krakowie z dnia 
20.08.2012 r. w sprawie przeglądów będących w administracji MZMiUW w Krakowie cieków 
naturalnych, urządzeń i budowli w korytach tych cieków. Z przeglądów, o których mowa 
w w/w pismach, sporządzane są protokoły, na podstawie których opracowywane są 
przedmiary robót, a w dalszej kolejności plany potrzeb w zakresie robót konserwacyjnych 
i remontowych planowanych do realizacji w danym roku kalendarzowym. Planowanie robót 
konserwacyjno – remontowych w danym roku (uwzględniające hierarchię pilności) 
uzależnione jest od wielkości środków finansowych otrzymywanych z budżetu Państwa na 
realizację zadań z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. 
Z uwagi na fakt, że wysokość nakładów finansowych na realizację zadań w powyższym 
zakresie, na przestrzenie ostatnich pięciu lat, wynosiła około 14% faktycznych potrzeb, 
w pierwszej kolejności zabezpieczane są środki na: 

 energię elektryczną na przepompowniach melioracyjnych, 

 obsługę przepompowni melioracyjnych oraz eksploatację i bieżącą konserwację 
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej wraz z budowlami towarzyszącymi, 

 obsługę, eksploatację i konserwację zbiornika wodnego w Zesławicach  

  realizację począwszy od roku 2008 tzw. wspólnych inicjatyw, które zostały 
wprowadzone w związku z ograniczonymi środkami finansowymi z budżetu Państwa 
na realizację zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych i związaną z tym koniecznością pozyskiwania innych źródeł 
finansowania lub współfinansowania tych zadań,  

 konserwację cieków prowadzących wody do pompowni oraz odbiorników  
z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

Dlatego też w planach robót są ujęte co roku wszystkie obiekty wymagające wykonania 
robót utrzymaniowych i konserwacyjnych, jak i wykonanie oceny stanu technicznego, 
niemniej jednak poziom przyznanych środków finansowych z budżetu Państwa na ten cel 
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na przestrzeni ostatnich lat jest dalece niewystarczający stąd zakres realizowanych robót 
wynika nie z faktycznych potrzeb w tym zakresie lecz uzależniony jest od 
wielkości środków przyznanych z budżetu państwa na ten cel. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, że zadania te należą do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych 
przez samorząd województwa, dlatego też powinny być finansowane ze środków budżetu 
Państwa.  

(dowód: akta kontroli str. 285 – 291)  

W podsumowaniu wyjaśnień na omawiany temat (stworzenie systemu ocen stanu 
technicznego cieków – przyp. kontrolera) stwierdzono m.in. – /cyt./: (…) informuję, 
iż w MZMiUW nie stworzono dodatkowego jednolitego systemu oceny stanu technicznego 
(w tym pod względem bezpieczeństwa powodziowego) dla cieków wodnych. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, że są to cieki naturalne, dla których elementy charakteryzujące 
takie jak długość, spadek, przekrój poprzeczny koryta, przepływy charakterystyczne zależą 
od bardzo wielu czynników związanych z jednej strony z lokalizacją cieku (np. tereny 
górskie lub nizinne, zurbanizowane lub rolnicze itp.), z drugiej zaś strony od ingerencji 
człowieka (cieki uregulowane lub nieuregulowane) i mogą się również zmieniać na długości. 
Dlatego trudno by było lub też właściwie nie ma możliwości stworzenia jednolitego systemu 
oceny stanu technicznego dla cieków naturalnych. Tym bardziej, że – w przeciwieństwie do 
wałów przeciwpowodziowych – brak jest jakichkolwiek wytycznych w tym zakresie 
opracowanych przez ekspertów lub instytucje naukowe czy nawet przepisów prawnych 
nakazujących wykonywanie takich ocen. Do chwili obecnej zostały opracowane przez 
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach „Wytyczne wykonywania okresowej 
kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego”, a także „Oceny stanu 
technicznego obwałowań przeciwpowodziowych”, które wskazują – w sposób jednolity dla 
wszystkich obwałowań – elementy budowli podlegające ocenie, na podstawie których 
określa się stan techniczny według przyjętej skali ocen. Podstawą prawną dla tych 
opracowań były przepisy ustawy Prawo budowlane. Dlatego też, tak jak już przedstawiliśmy 
w piśmie znak: PEK-081-1/12 z dnia 7 listopada 2012 roku, w naszej jednostce system 
oceny stanu technicznego będący podstawą planowania robót konserwacyjno – 
remontowych przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym, oparty jest na 
protokołach z przeglądu wód i urządzeń i wynikających z nich zakresach koniecznych do 
wykonania robót konserwacyjnych. Podział środków finansowych na poszczególne grupy 
wydatków po zabezpieczeniu w pierwszej kolejności kosztów stałych, zostaje sporządzony 
na podstawie klucza, w którym podstawę stanowi rozmiar (km) posiadanych urządzeń na 
danym Inspektoracie w odniesieniu do całości stanu ewidencyjnego. Dodatkowym 
elementem decydującym o zakwalifikowaniu danego obiektu do realizacji jest również 
deklaracja współfinansowania robót przez samorządy. Ponadto charakter zadań 
utrzymaniowych wymusza niejednokrotnie konieczność działań, które trudno byłoby 
dostosować do jakiegokolwiek systemu oceny – tj. m.in. realizacja robót interwencyjnych 
takich jak likwidacja zatorów w celu przywrócenia swobodnego przepływu wód w korytach 
cieków, utrzymywanie w pełnej sprawności obiektów przepompowni melioracyjnych po 
ewentualnych awariach urządzeń, uzupełnianie skradzionych klap śluz wałowych itp.  

(dowód: akta kontroli str. 285 – 293) 

 
Według stanu na dzień 31 października 2012 r. 13,414 km wałów na Serafie i jej 
dopływach, (tj. 85% ujętych w ewidencji obwałowań w powyższym zakresie), nie posiadało 
aktualnych pięcioletnich badań stanu technicznego obiektu budowlanego, wymaganych na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Według wyjaśnień Dyrektora 
MZMiUW przyczyną niewykonania kontroli stanu technicznego obwałowań na Serafie był 
niewystarczający poziom finansowania z budżetu państwa zadań związanych 
z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa 
w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi wykroczenie określone w art. 93 pkt 8 
w związku z art. 94 tej ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 284, 544, 285 – 291) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3.2. Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem 
przeciwpowodziowym w zlewni Serafy, w tym m.in. 
polegających na bieżącym utrzymaniu oraz likwidowaniu 
powstałych zagrożeń  

W latach 2001 – 2012 (I półrocze) MZMiUW w Krakowie nie zrealizował żadnych zadań 
o charakterze inwestycyjnym w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej 
w dolinie rzeki Serafy. W okresie objętym kontrolą MZMiUW zrealizował następujące prace 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Serafy, polegające m.in. na 
usuwaniu szkód powodziowych:  

 w 2004 r. zabudowę (zabezpieczenie) 200 – metrowej wyrwy w wale na rzece Serafa 
(w km 0 + 270 – 0 + 470) za kwotę 51.199 zł (środki pochodzące z budżetu 
Województwa Małopolskiego), 

 w 2008 r. przebudowę śluzy przeciwpowodziowej na prawym wale rzeki Serafa w m. 
Brzegi (w km 0+075) za kwotę 294.966 zł20 (w tym dokumentacja 30.500 zł), usuwanie 
szkód na długości 1,530 km (odcinek w km 8+850 – 10+830) za kwotę 16.982,63 zł 
oraz dokumentacja na remont śluzy na prawym wale rzeki Serafa (w km 0+400) za 
kwotę 25.620 zł. Środki wydatkowane w 2008 r. pochodziły w całości z rezerwy celowej 
budżetu państwa, 

 w 2009 r.: remont śluzy na prawym wale rzeki Serafa (w km 0+400) za kwotę 
235.442,42 zł oraz usuwanie szkód na terenie miasta Krakowa w (km 3+280 – 6+080) 
za kwotę 172.594,95 zł (wszystkie środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu 
państwa), 

 w 2010 r.: , usuwanie szkód na terenie powiatu wielickiego (w km 11+140 – 11+420) za 
kwotę 2.333,02 zł,  

 w 2011 r.: usuwanie szkód powodziowych na terenie miasta Krakowa w km 6+330 – 
7+130 za kwotę 439.999,12 zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa) oraz 
wykonanie o operatu szacunkowego dla wykupu gruntu stale zajętego przez rzekę 
Serafę w km 6+922 – 7+005 za kwotę 1.020,90 zł (rezerwa celowa – Program ochrony 
przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły). 

(dowód: akta kontroli str. 14 – 15, 542) 

Według stanu na dzień 6 września 2012 r. w trakcie realizacji przez MZMiUW były 
następujące zadania związane z Serafą: wypłata kwoty 75.587 zł z tytułu odszkodowania za 
grunt stale zajęty przez Serafę na terenie miasta Krakowa (w km 6+922 – 7+005) oraz 
wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika Bieżanów – kwota 344.400 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 14 – 15, 542) 

Poza opisanymi wyżej zadaniami realizowanymi na rzece Serafie MZMiUW finansował 
związane z tym ciekiem zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód oraz urządzeń 
wodnych. Poziom finansowania w poszczególnych latach badanego okresu przedstawiał się 
następująco: 
 

Środki publiczne przeznaczone na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych  
Zlokalizowanych na Serafie i jej dopływach 

 
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Środki na bieżące 
utrzymanie ogółem 
[zł], w tym: 

0,00 0,00 11.794,48 0,00 0,00 0,00 

1a Bieżące utrzymanie 
wód 

0,00 0,00 11.794,48 0,00 0,00 0,00 

1b Bieżące utrzymanie 
urządzeń wodnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 

2012 
(I półrocze) 

1 Środki na bieżące 
utrzymanie ogółem 
[zł], w tym: 

40.741,20 143.298,051) 96.674,55 59.839,06 90.927,39 0,00 

1a Bieżące utrzymanie 
wód 

39.136,72 40.937,10 5.899,49 59.839,06 89.128,31 0,00 

                                                      
20 W tym kwota 62.375 zł wydatkowane na roboty konserwacyjne.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 

2012 
(I półrocze) 

1b Bieżące utrzymanie 
urządzeń wodnych 

1.604,482) 94.430,953) 90.775,06 0,00 1.799,08 0,00 

1) W tym kwota 7.930 zł za opracowanie inwentaryzacji zieleni w korycie rzeki Serafa i potoku Malinówka. 

2) W kwocie tej ujęto również prace dotyczące urządzeń wodnych (śluzy wałowe) na dwóch innych ciekach. 

3) W tym kwota 62.375 zł wydatkowana na roboty konserwacyjne realizowane w ramach usuwania szkód powodziowych 
polegających na przebudowie śluzy znajdującej się na prawym wale Serafy w km 0+075 w miejscowości Brzegi. 

(dowód: akta kontroli str. 543) 

Z analizy dokumentacji źródłowej wynikało, że bieżąca konserwacja cieków wodnych 
polegała m.in. na ścinaniu krzewów i drzew na ich skarpach, profilowaniu dna, likwidacji 
przetamowań i zatorów, koszeniu porostów ze skarp, likwidacji śmieci i zanieczyszczeń 
znajdujących zarówno na skarpach jak i dnie cieku.  

(dowód: akta kontroli str. 543) 

Prace konserwacyjne na rzece Serafie w latach 2010 – 2012 wykonywano również 
w ramach Programu Zielona Praca. I tak w 2010 r. polegały one na usuwaniu zatorów 
i odblokowywaniu śluz wałowych, w 2011 r. trzykrotnie usuwano zatory, a w 2012 r. poza 
usuwaniem zatorów likwidowano również zakrzaczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 31) 

Z analizy danych dotyczących wykonania prac w zakresie bieżącej konserwacji wód 
i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w latach 2009 – 2011 wynikało m.in., 
iż w żadnym z powyższych okresów bieżącą konserwacją nie była objęta cała zlewnia 
Serafy (Serafa oraz jej dopływy).  

(dowód: akta kontroli str. 28 – 30, 564) 

Z analizy dokumentacji w zakresie wystąpień kierowanych przez MZMiUW (bezpośrednio 
lub za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego) do różnych 
instytucji o dodatkowe środki finansowe wynikało m.in., iż otrzymane na lata 2009 – 2012 
kwoty (w tym środki z budżetu państwa) nie gwarantowały utrzymania właściwego stanu 
technicznego wód i urządzeń wodnych będących w administracji jednostki.  

(dowód: akta kontroli str. 564 – 600) 

  
W wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 6 sierpnia 2009 r. (znak: P/09/143 LKR-410-10-02) 
wskazano m.in., iż aktualne badania stanu technicznego posiadało 52,961 km wałów 
przeciwpowodziowych na terenie województwa małopolskiego, natomiast według stanu na 
dzień 7 listopada 2012 r. długość wałów z aktualnymi wynikami badań wynosiła 246 km.  

(dowód: akta kontroli str. 287, 527 – 528)  

W dniu 22 czerwca 2004 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków 
(GMK), a Województwem Małopolskim (WM), którego celem było podjęcie wspólnych 
działań dla ochrony przeciwpowodziowej GMK poprzez zapewnienie swobodnego spływu 
wód powodziowych oraz zabezpieczenia potrzeb w zakresie zapewnienia odbioru i spływu 
wód opadowych z odwodnienia zurbanizowanych terenów miejskich. Porozumienie zawarto 
do końca 2014 r. Na mocy porozumienia GMK miała partycypować w kosztach utrzymania 
cieków istotnych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego i odwodnienia, na odcinkach 
przepływających w jej granicach administracyjnych, tj. m.in. rzeki Serafy (łącznie 
wymieniono 4 cieki wodne). Koszt utrzymania cieków objętych porozumieniem oszacowano 
na kwotę 1 mln zł rocznie, a udział finansowy stron w kosztach utrzymania miał być 
określony w odrębnym porozumieniu. Realizacja zadań miała być prowadzona w miarę 
posiadanych przez Strony środków.  

(dowód: akta kontroli str. 548) 
 

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

 
NIK zwraca uwagę – na przykładzie Serafy – na niedostateczny poziom finansowania 
z budżetu państwa zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją cieków 
wodnych będących w administracji MZMiUW. Zdaniem NIK powyższy stan powoduje wzrost 
zagrożenia powodziowego. Według bieżącej analizy dokonanej przez jednostkę wysokość 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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nakładów finansowych na realizację zadań w powyższym zakresie, na przestrzeni ostatnich 
pięciu lat, wynosiła około 14% faktycznych potrzeb. Skutkiem niedostatecznego poziomu 
finansowania prac z zakresu bieżącej konserwacji i utrzymania cieków wodnych było m.in. 
to, iż w poszczególnych latach okresu 2009 – 2011 bieżącą konserwacją nie była objęta 
cała zlewnia Serafy. Ponadto stwierdzono iż w latach 2001 – 2002 oraz 2004 – 2006 
z budżetu jednostki nie finansowano zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń 
wodnych znajdujących się w zlewni Serafy. W latach 2010 – 2012 wystąpiły przypadki 
niewykonywania prac na wałach przeciwpowodziowych, które zakwalifikowano jako 
konieczne roboty konserwacyjno-remontowe.  

 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez MZMiUW zadań w zakresie 
bieżącego utrzymania i konserwacji Serafy (oraz jej dopływów). Prace te wykonywano 
w miarę posiadanych środków finansowych. Kontrola wykazała nieprawidłowość polegającą 
na nieprzeprowadzaniu raz na pięć lat obowiązkowych badań stanu technicznego wałów 
przeciwpowodziowych znajdujących się na obszarze województwa małopolskiego, w tym 
wałów w zlewni Serafy. Izba przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Dyrektora MZMiUW 
w tym zakresie, uznając, iż odpowiedzialność za zapewnienie środków na bieżącą 
konserwację i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych (w tym obowiązkową kontrolę tych 
obiektów) spoczywa na organach administracji rządowej. Jednocześnie NIK stwierdza, 
iż w stosunku do ustaleń kontroli przeprowadzonej w 2009 r., prawie pięciokrotnie wzrosła 
łączna długość wałów objętych obowiązkowymi badaniami stanu technicznego. Fakt ten 
należy ocenić pozytywnie.  

4. Rola MZMiUW w procesie wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych w zlewni Serafy  

Zgodnie z postanowieniami statutów MZMiUW obowiązujących w kontrolowanym okresie, 
do zadań jednostki należało m.in. dokonywanie uzgodnień operatów wodnoprawnych oraz 
projektów budowlanych wszelkich obiektów projektowanych w obrębie urządzeń melioracji 
wodnych podstawowych i szczegółowych, których ewidencję prowadzi Zarząd.  

(dowód: akta kontroli str. 6 – 13) 

W sprawie czynności, jakie wykonywał MZMiUW występując w charakterze strony 
w postępowaniach wodnoprawnych prowadzonych przez inne organy, Bogusław Borowski – 
Dyrektor MZMiUW stwierdził – /cyt./: W postępowaniach prowadzonych przez inne organy 
w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych 
z obszaru zlewni Serafy MZMiUW Inspektorat Rejonowy w Krakowie w dokonywanych 
uzgodnieniach podawał warunki techniczne nakazujące inwestorom retencjonowanie wód 
ograniczając odpływ do wartości jak dla terenów zielonych, tj. stosując współczynnik 
odpływu Ψ=0,1 (zastosowanie regulatorów odpływu), zastosowanie klap zwrotnych na 
wylotach oraz przedstawienie pełnej analizy wpływu odprowadzanych wód deszczowych na 
odbiornik.  

(dowód: akta kontroli str. 227 – 230) 

Dla zobrazowania opisanych wyżej działań MZMiUW przedstawione zostały cztery pisma 
krakowskiego inspektoratu MZMiUW, stanowiące uzgodnienia warunków technicznych 
odprowadzania ścieków deszczowych do koryta rzeki Serafa (w związku z planowanymi 
inwestycjami). I tak: 
 W piśmie z dnia 26 czerwca 2007 r. skierowanym do Studia Projektowego Twardowski 

– Wokan z siedzibą w Krakowie, poinformowano wnioskodawcę o tym, iż – /cyt./: Rzeka 
Serafa stanowi odbiornik wód opadowych dla znacznych obszarów zabudowy 
mieszkaniowej i przemysłowej zlokalizowanej w zlewni tego cieku. Są to tereny osiedli 
mieszkaniowych Nowego i starego Bieżanowa oraz części Prokocimia o gęstej 
zabudowie. Koryto cieku posiada już dziś niewystarczające parametry dla przyjęcia 
dodatkowych ilości skoncentrowanych dopływów z terenów szczelnych. W związku 
z powyższym należy rozważyć skierowanie ścieków opadowych w kierunku północnym 
do koryta rzeki Drwina Długa. Zrzut ścieków do koryta Serafy możliwy jest wyłącznie 
przy zastosowaniu systemów retencjonowania, bądź opóźnienia w czasie odpływu tych 
ścieków.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 W piśmie z dnia 12 marca 2008 r. skierowanym do Pracowni Projektowej ORKA 
z siedzibą w Krakowie, stwierdzono m.in. – /cyt./: Uzgadniamy pozytywnie sposób 
odprowadzania ścieków deszczowych poprzez ich retencjonowanie w zbiorniku 
retencyjnym z zastosowanym dodatkowo regulatorem przepływu w ilości Q=79,40 
dm3/s oraz wyrażamy zgodę na ich zrzut do koryta rzeki po ich wcześniejszym 
podczyszczeniu w osadniku i separatorze lamelowym. Jednocześnie informujemy, że 
zakłady TELEFONIKA-KABLE wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową Śnieżka czynią 
starania w celu skierowania ścieków opadowych ze swoich terenów do koryta rzeki 
Drwina Długa poprzez planowany miejski kanał opadowy. Tut. Zarząd wydaje więc 
zgodę na odprowadzanie wód opadowych do Serafy wyłącznie na czas określony – do 
momentu powstania w tym terenie możliwości wpięcia sieci do miejskiej kanalizacji 
deszczowej z odprowadzeniem do Drwiny Długiej. 

 W piśmie z dnia 23 czerwca 2010 r. skierowanym do MTWW Architekci Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie, stwierdzono m.in., iż przedłużono ważność uzgodnienia z dnia 
12 marca 2008 r. (przedstawionego powyżej), 

 W piśmie z dnia 27 lutego 2012 r. skierowanym do MTWW Architekci Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie, stwierdzono m.in. – /cyt./: (…) odpływ do koryta należy 
zretencjonować do wartości jak dla terenów zielonych, tj. stosując współczynnik 
odpływu Ψ=0,1, ilość wód opadowych nie może przekroczyć wielkości 79,4 dm3/s, 
należy przedstawić pełną analizę wpływu odprowadzanych wód deszczowych na 
odbiornik, należy ubezpieczyć koryto rzeki w rejonie wylotu na odcinku 8 m płytami 
ażurowymi typu mała krata (…), wylot do rzeki zaopatrzyć w klapę zwrotną (…), 
uzgodnić projekt odprowadzania wód deszczowych wraz z obliczeniami hydrologiczno 
– hydraulicznymi w tutejszym inspektoracie przed uzyskaniem decyzji wodno prawnej 
w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.  

(dowód: akta kontroli str. 229 – 234) 

Odpowiadając na pytanie kontrolującego, czy MZMiUW uczestnicząc w postępowaniach 
wodnoprawnych (prowadzonych przez inne organy) bilansował łączne ilości 
odprowadzanych wód opadowych wynikające ze wszystkich obowiązujących w zlewni 
Serafy pozwoleń wodnoprawnych i analizował możliwości odprowadzenia tych wód, 
Bogusław Borowski – Dyrektor MZMiUW stwierdził – /cyt./: MZMiUW, Inspektorat 
w Krakowie uczestnicząc w postępowaniach prowadzonych przez inne organy nie 
bilansował łącznych ilości odprowadzanych wód opadowych do Serafy, ponieważ 
wykraczało to poza statutowe kompetencje Zarządu. Inspektorat nie był w stanie bilansować 
łącznych ilości odprowadzanych wód z uwagi na brak dostępności do danych, które 
pozwolenia wodnoprawne wydane przed 2004 rokiem zostały skonsumowane a które będą 
dopiero realizowane jak również nie posiadał danych jakie ilości wód były odprowadzane do 
Serafy pośrednio tj. poprzez rowy będące w administracji Miasta. Jeżeli odbieralnikiem wód 
był rów pozostający w zarządzie Miasta lub podległych mu jednostek MZMiUW nie był 
stroną postępowań administracyjnych. Przy postępowaniach w których MZMiUW był stroną, 
analizowany był wpływ ilości odprowadzanych wód na wzrost poziomu przepływu 
w odbieralniku końcowym, tj. rz. Serafa.  

(dowód: akta kontroli str. 227 – 229) 

 

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

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące zagadnienia: 

1. W procesie wydawania pozwoleń wodnoprawnych nie został wyznaczony organ 
odpowiedzialny za ocenę łącznego wpływu – oddziaływania na odbiornik – wód 
opadowych wynikających z pozwoleń wodnoprawnych wydanych przez różne organy. 
Żaden z obowiązujących przepisów prawa nie nakłada takiego obowiązku 
na którykolwiek z organów właściwych do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, 
a ponadto nie opracowano metodyki prowadzenia takich działań. Organami właściwymi 
miejscowo do wydania pozwoleń wodnoprawnych w zlewni Serafy są: Prezydent Miasta 
Krakowa, Starosta Wielicki, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zgodnie z zapisami art. 140 
ustawy Prawo wodne. Organy te w kontrolowanym okresie wydały łącznie 206 pozwoleń 
wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z obszaru zlewni Serafy. Należy 
również zwrócić uwagę, że nie zostały ustanowione standardy sporządzania operatów 
wodnoprawnych, w szczególności dotyczące określania wpływu gospodarki wodnej 
zakładu na wody powierzchniowe i podziemne. Przepisy ustawy Prawo wodne wskazują 
jedynie, jakie elementy powinien zawierać operat wodnoprawny, załączany do wniosku 
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, nie określając m.in. szczegółowych zasad 
dokonywania obliczeń ilości odprowadzanych wód opadowych oraz zasad ustalania 
przepustowości odbiornika tych wód. Zdaniem NIK, taka organizacja procesu 
wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych może 
prowadzić do zwiększenia ryzyka powodziowego. 

2. W opinii biegłego z dziedziny inżynierii i gospodarki wodnej – dr inż. Izabeli Godyń, 
powołanego w trybie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wskazano 
w szczególności, że (cyt.): Obowiązująca procedura wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych nie ogranicza ryzyka powodziowego w zlewni, lecz można oceniać, 
że przyczynia się do wzrostu zagrożenia (…) Pozwolenia wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych wydawane w latach 2001 – 2012, w ramach 
obowiązującej procedury (…) miały istotny wpływ na wzrost ryzyka powodziowego 
w zlewni Serafy, ponieważ w zbyt małym zakresie stosowano urządzenia do 
retencjonowania wód opadowych, a właściwe organy nie wykorzystywały uprawnień do 
ustalenia w pozwoleniach wodnoprawnych dodatkowych obowiązków z zakresie 
odtworzenia retencji – co więcej zaprojektowane odwodnienia na zbyt mały opad 
miarodajny mają w wielu miejscach za małą przepustowość i w przypadku wystąpienia 
deszczów nawalnych powodują podtopienia terenów przyległych. 

3. Ponadto biegły stwierdził m.in., że obowiązująca procedura wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych przerzuca cały ciężar dowodowy na operat wodnoprawny 
i użytkownika, ponieważ w operacie wodnoprawnym należy przedstawić cel i zakres 
korzystania (określić ilość odprowadzanych wód opadowych), a oceny wpływu 
planowanego zrzutu na odbiornik i zagrożenie powodziowe dokonuje użytkownik. 
W opinii wskazano w szczególności (cyt.): 
 Nie ma żadnych obowiązujących wytycznych dotyczących sporządzania operatu 

wodnoprawnego, zarówno w zakresie przeprowadzania obliczeń ilości wód 
opadowych, jak i oceny ich wpływu na odbiornik. 

 Odwodnienie jest często projektowane na niskie opady o wysokim 
prawdopodobieństwie przekroczenia (np. 50%), odpływy opadowe o takim 
prawdopodobieństwie nie odzwierciedlają stwarzanego zagrożenia powodziowego. 

 W analizowanych operatach wodnoprawnych przepływy określane były różnymi 
metodami, często jednocześnie kilkoma – dając znacznie różniące się od siebie 
wyniki (wyliczane są zwykle wówczas wartości średnie). Operaty dla sąsiadujących 
przekrojów przedstawiały zupełnie inne napełnienia koryta. 

 Wielkość przepływu wód opadowych jest zależna od przyjętych współczynników 
spływu i opóźnienia, nawet niewielka zmiana ich wartości wpływa na wynik 
końcowy obliczeń. Projektanci korzystają najczęściej z gotowych zestawień 
tabelarycznych współczynników spływu zależnych od rodzaju zabudowy terenu. 
Literatura przedmiotu podaje jednak (np. Edel), że wartości tabelaryczne 
współczynników spływu dotyczą terenów płaskich, a przy zlewniach o znacznych 
spadkach powinno się przyjmować wyższe wartości. Wykonawcy operatów nie 
odwołują się do tych wskazań i nie podają wartości spadku odwadnianego terenu, 
najczęściej przyjmują wartości współczynników zgodnie z tabelami współczynników 
jak dla terenów płaskich (…) Przyjmowanie niskich wartości współczynników 
spływu prowadzi w efekcie końcowym obliczeń do oszacowania niskich ilości 
odprowadzanych wód opadowych i na takie przepływy są następnie wymiarowane 
urządzenia odwadniające. Jest zatem możliwe, że zaniżanie pewnych wielkości 
wyjściowych (w tym współczynników spływu) jest powodowane dążeniem 
inwestorów i projektów do ograniczenia kosztów realizacji systemów 
odwadniających.  
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 Do obliczeń projektanci często przyjmują zaniżone dane wejściowe (np. opad 

roczny), wybór opadu miarodajnego również wydaje się być dyktowany jedynie 
względami kosztowymi – pomimo istniejących zaleceń literaturowych, aby systemu 
odwodnień w miastach w obszarach problemowych projektować na opad 
o częstotliwości występowania raz na 10 lat, to najczęściej realizowane są 
odwodnienia na opad miarodajny o wiele niższy występujący raz na 5 lat a nawet 
raz na 2 lata – to nie są opady katastrofalne dla obszarów miejskich, gęsto 
zaludnionych, na których w ostatnich 10 latach występowały podtopienia niemal 
co 2 lata. 

4. Według opinii biegłego istotnym problemem jest również określenie zasięgu 
oddziaływania zrzutu, ponieważ koryto cieku może bezpiecznie przyjąć odprowadzane 
wody, ale kilka kilometrów poniżej, gdzie przykładowo ciek przechodzi przepustem pod 
drogą, w związku z niską przepustowością może dojść do zalania terenów przyległych. 
Uzasadniając powyższą tezę stwierdzono m.in., że (cyt.): 
 Informacje o parametrach i przepustowości koryt cieków w przekrojach 

planowanych zrzutów oraz ograniczenia wynikające z przepustowości cieków na 
całej ich długości powinny być pozyskiwane od zarządcy cieku (którym 
w przypadku Serafy jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie). Określenie ww. wielkości jest metodycznie dosyć trudne – 
szczególnie dla zlewni niekontrolowanych i zurbanizowanych. Prawidłowe 
wykonanie tego typu analiz wykracza poza zakres operatu, nie powinno być 
zadaniem wnioskującego o pozwolenie wodnoprawne – to właściciel cieku 
powinien odpowiedzieć, czy są możliwości odprowadzania do cieku kolejnego 
zrzutu wód opadowych. Innym problemem przy sporządzaniu oceny wpływu zrzutu 
na odbiornik jest problem występowania innych zrzutów wód opadowych, 
wnioskujący o pozwolenie wodnoprawne nie ma informacji o istniejących już 
zrzutach. Niestety zarządzający ciekami (MZMiUW) nie ma obowiązku 
sporządzania tego typu dokumentacji cieku i nie dysponował dla cieków w zlewni 
Serafy danymi o przepływach maksymalnych i przepustowości ich koryt21.  

 Organy odpowiedzialne za zarządzanie ciekami (MZMiUW, Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie – rowy melioracyjne i przydrożne będące 
w jego administracji) nie posiadają i/lub nie udostępniają informacji na temat 
parametrów i przepustowości koryt cieków w przekrojach planowanych zrzutów 
oraz ograniczeń wynikających z przepustowości cieków na całej ich długości. 
Użytkownicy określają więc samodzielnie w operatach wodnoprawnych, w sposób 
uproszczony, parametry cieku oraz wpływ odprowadzanych wód opadowych 
zazwyczaj jedynie w przekroju planowanego zrzutu, bez oceny wpływu zrzutu na 
niżej leżące odcinki cieków oraz bez uwzględnienia istniejących zrzutów wód 
opadowych. Udział MZMiUW ogranicza się zazwyczaj do uzgodnienia 
technicznych rozwiązań konstrukcji wylotu i zabezpieczenia koryta powyżej 
i poniżej wylotu. W analizowanych operatach wodnoprawnych w kilku 
uzgodnieniach MZMiUW pojawiło się zalecenie retencjonowania wód opadowych 
kompensującej utratę naturalnej przepuszczalności na skutek zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu.  

5. Biegły zwrócił również uwagę, iż postępującą urbanizacja zlewni, powodująca 
uszczelnienie powierzchni terenu i utratę naturalnej retencji, może być w pewnym 
stopniu niwelowana poprzez wprowadzanie w pozwoleniu wodnoprawnym obowiązku 
retencjonowania wód opadowych. Równocześnie zaznaczył, że pomimo istnienia takiej 
możliwości od 2002 r., praktycznie przez lata 2002 – 2009 nie nakładano na 
użytkowników obowiązku retencji. Ponadto wskazał, że (cyt.) Dopiero niemal coroczne 
powodzie i podtopienia w ostatnich latach od 2005 r., a szczególnie katastrofalny 
przebieg powodzi w 2010 r., doprowadziły do zwiększenia stopnia wykorzystania 

                                                      
21 W 2011 opracowano na zlecenie MZMiUW – Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy 

m. Kraków, gm. Kraków, pow. miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. wielicki – opracowanie 
zawiera określenie przepływów maksymalnych i model koryta rzeki Serafy – wyniki powinny być wykorzystywane w dalszym 
zarządzaniu gospodarką wodną w zlewni Serafy, w tym przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych. 
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urządzeń służących do retencji wód (…) Należy także zwrócić uwagę, 
że modernizacja, regulacja czy przebudowa istniejących rowów melioracyjnych, 
cieków i towarzyszącej im infrastruktury (np. przepustów), które zostały wykonane 
w latach ubiegłych na mniejsze przepustowości (z uwagi inny ich charakter 
w przeszłości np. typowo melioracyjny w terenie rolniczym) powinna uwzględniać 
rozwój zagospodarowania terenu – wzrost szczelności powierzchni (stają się 
urządzeniami odwadniającymi w terenach miejskich, o większym i szybszym spływie 
wód opadowych, na skutek zmiany zagospodarowania; wzrasta też wartość majątku 
i potencjalnych strat powodziowych).  

 (dowód: akta kontroli str. 617 – 627) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie udział kontrolowanej jednostki w procesie 
wydawania pozwoleń wodnoprawnych. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1. Podejmowanie dalszych działań zmierzających do przeprowadzania co najmniej raz na 
5 lat kontroli stanu technicznego wszystkich, podlegających temu obowiązkowi, wałów 
przeciwpowodziowych administrowanych przez MZMiUW. 

2. Rozważenie możliwości wykorzystania opinii powołanego przez NIK biegłego, 
odnoszącej się do Programu zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie 
Serafy, na etapie realizacji tego Programu.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych w tym celu 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. 

 

 
Kraków, dnia           stycznia 2013 r. 

Kontroler 

  

  

Mariusz Gorczyca 
główny specjalista kontroli państwowej  
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