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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła w Wojewódzkim Zarządzie 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu2 kontrolę realizacji zadań melioracji wodnych 

w dorzeczu rzeki Odry na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego w latach 2008 - 2011 r. (I półrocze). 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, 

podpisanym w dniu 4 października 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli3, stosownie do art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami, działania 

WZMiUW w zakresie spraw objętych kontrolą. 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
2 dalej: WZMiUW 
3 dalej: NIK 
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PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich 
oceny cząstkowe:  

1. NIK ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami rozpoznanie przez WZMiUW stanu 

technicznego utrzymania wód i urządzeń melioracyjnych. 

1.1. Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych (szczegółowych i podstawowych) oraz 

zmeliorowanych gruntów, o której mowa w art. 70 ust 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne4, prowadzona była przez WZMiUW w formie papierowej i elektronicznej. Ewidencję 

tą, stosownie do §2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 

2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz 

zmeliorowanych gruntów5, prowadzono z wykorzystaniem m.in. ksiąŜki ewidencyjnej wód, 

urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów; dokumentów stanowiących podstawę do 

wprowadzenia zmian w stanie ewidencyjnym, wód, urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów; 

wykazu obiektów wymagających odbudowy lub modernizacji.  

Kontrola ujawniła rozbieŜności pomiędzy danymi zawartymi w ewidencji prowadzonej 

w formie papierowej a danymi ewidencji elektronicznej i tak przykładowo w 2008 r. 

w pierwszej z nich wykazano 21 524 ha gruntów ornych ogółem i 16 085 ha trwałych 

uŜytków zielonych ogółem, natomiast w ewidencji elektronicznej odpowiednio: 1 137,17 ha 

i  6 374,72 ha. W kolejnych latach w ewidencji prowadzonej w formie papierowej  wykazano 

np. 8 035 303 m rowów melioracyjnych w 2009 r. i 657 852,74 ha ziemnych stawów rybnych 

w 2010 r., a w ewidencji elektronicznej odpowiednio – 9 797 559 m i 2 325,65 ha. Dyrektor 

WZMiUW wyjaśnił, Ŝe ksiąŜka ewidencyjna prowadzona w formie papierowej stanowiła 

„brudnopis” i wykorzystywana była jedynie pomocniczo, a prawidłowe dane zawarto 

w ewidencji elektronicznej.   

Wykazy obiektów wymagających odbudowy lub modernizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 

pkt 6 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wód, prowadzone przez WZMiUW  

w ramach ww. ewidencji były niekompletne. Siedem z ośmiu Oddziałów Terenowych 

WZMiUW nie uwzględniło wszystkich informacji określonych we wzorze wykazu obiektów 

(stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wód), 

tj. dotyczących roku wykonania urządzeń, nr ewidencyjnego obiektu oraz przyczyn 

dekapitalizacji lub potrzeb modernizacji. Dane w pełnym zakresie zamieszczane były 

w formie elektronicznej w programie GEOMELIO. 

                                                 
4 Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm. dalej: Prawo wodne 
5 Dz. U. z 2005 r. nr 7, poz. 55, dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wód. 
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W powyŜszym zakresie NIK zwraca uwagę, iŜ zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

prowadzenia ewidencji wód, ewidencję lub jej elementy mogą być jednocześnie prowadzone 

w systemie elektronicznym, a zatem prowadzenie ewidencji w systemie elektronicznym nie 

moŜe stanowić podstawy do zaniechania prowadzenia kompletnej ewidencji w sposób 

tradycyjny, przewidziany w ww. rozporządzeniu. Zmiany w ewidencji wód i urządzeń 

melioracji wodnych, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia 

ewidencji wód, dokonywane były prawidłowo.  

1.2. Stan ewidencyjny wód i urządzeń melioracji wodnych na koniec kaŜdego z lat objętych 

badaniem i na koniec I półrocze 2011 r. wynosił odpowiednio: cieki namulane i kanały - 

2 914,3 km, 2 916,4 km, 2 916,6 km i 2 916,6 km,  wały przeciwpowodziowe - 369,5 km, 

372,0 km, 372,0 km i 372,0 km.  

Kontrola ujawniła rozbieŜności pomiędzy danymi ewidencji prowadzonej w  formie 

elektronicznej a danymi zawartymi w Sprawozdaniach ze stanu ilościowego oraz utrzymania 

wód i urządzeń wodnych RRW-106 przekazywanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Spośród 52 pozycji zamieszczonych w sprawozdaniu RRW-10 za 2008 r. rozbieŜne 

wartości stwierdzono w pięciu pozycjach, za 2009 r. i za 2010 r. - w dwóch pozycjach 

w kaŜdym ze sprawozdań. Dla przykładu: w sprawozdaniu za 2008 r. brak było danych 

w pozycji trwałe uŜytki zielone, w tym nawadniane, a w elektronicznej ewidencji wykazano 

581 ha. W kolejnych latach (2009, 2010) rozbieŜności stwierdzono np. w pozycji cieki 

naturalne w tym uregulowane, gdzie róŜnice pomiędzy sprawozdaniem a ewidencją wynosiły 

odpowiednio 6,63 km oraz 6,22 km. 

Dyrektor WZMiUW oraz Z-ca Dyrektora i Kierownik Działu Konserwacji wyjaśnili Ŝe 

sprawozdanie RRW-10 sporządza się na podstawie sprawozdań Oddziałów Terenowych 

WZMiUW, które zamieszczają w nich dane przedstawiane przez gminy, natomiast 

w ewidencji ujawniane są dane na podstawie ksiąŜek ewidencyjnych otrzymanych 

z Oddziałów Terenowych. Składający wyjaśnienie wskazali, Ŝe faktyczne (rzetelne) dane 

zawarte są w ksiąŜce ewidencyjnej.  

W ocenie NIK ww. rozbieŜności wskazują na brak bieŜącego nadzoru i weryfikacji 

prawidłowości danych, do których gromadzenia zobowiązany jest WZMiUW.  

                                                 
6 Wg wzorów określonych w następujących rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia 

wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełnienia oraz wzorów 
kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie 
badań statystycznych statystyki publicznej na poszczególne lata, tj.: z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 36, 
poz. 202 ze zm.); z dnia 5 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 717 ze zm.) oraz z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 
Nr 106, poz. 676). 
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2. NIK pozytywnie ocenia działania podejmowane przez WZMiUW w celu 

prawidłowego utrzymania wód i urządzeń melioracyjnych, natomiast negatywnie - 

sposób realizacji zadań objętych przyj ętym planami i programami  

2.1. W ramach realizacji obowiązku utrzymywania wód i urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych7, o  którym mowa w art. 21 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne, WZMiUW dokonywał okresowych kontroli obiektów budowlanych, 

stosownie do wymogów określonych w art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane8. Z przeglądów wałów przeciwpowodziowych i urządzeń wałowych 

przeciwpowodziowych (śluz, klap wałowych) sporządzano protokoły okresowej (rocznej) 

kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. Stwierdzono natomiast, Ŝe nie 

dokumentowano przeglądów cieków wodnych przeprowadzanych przez pracowników 

WZMiUW w trakcie prac terenowych.  

2.2. Pomimo braku udokumentowania rzeczywistych potrzeb w zakresie utrzymania cieków 

wodnych i u.m.p. w WZMiUW szacowano niezbędne koszty utrzymania wód oraz 

utrzymania urządzeń melioracji wodnych (tj. eksploatacji, konserwacji i remontów) w oparciu 

o wyniki okresowych kontroli obiektów budowlanych oraz o wiedzę dotyczącą cieków i ww. 

urządzeń uzyskaną przez pracowników w trakcie kontroli i nadzorowania robót 

wykonywanych  w ciągu danego roku. 

W ocenie NIK, taki sposób ustalania wymiaru finansowego potrzeb, w oparciu o niepełne 

i częściowo doraźnie pozyskane dane, nie zapewnia rzetelnego odzwierciedlenia potrzeb 

finansowych w tym zakresie.  

2.3. W latach 2008-2011 (I półrocze) WZMiUW w związku z koniecznością realizacji zadań 

wynikających z wykonywania przez marszałka województwa praw właścicielskich 

w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla 

regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zgłaszał Marszałkowi Województwa 

Opolskiego potrzeby finansowe w łącznej wysokości 252 188,1 tys. zł (w 2008 r. 

w wysokości 57 073 tys. zł, w 2009 r. 58 032 tys. zł, w 2010 r. 56 400 tys. zł, a w 2011 r.). 

W okresie objętym kontrolą WZMiUW łącznie wydatkował na bieŜące utrzymanie wód 

i u.m.p. (dalej: konserwacje) oraz na budowę nowych i modernizację istniejących urządzeń 

wodnych (dalej: inwestycje) ogółem kwotę 87 124,64 tys. zł (19 280,3 tys. zł w 2008 r.; 

19 871,6 tys. zł w 2009 r.; 38 794,3 tys. zł w 2010 r. i 9 178,44 tys. zł w I półroczu 2011 r.).  

                                                 
7 Dalej: u.m.p. 
8 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm. 
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Na konserwacje ww. okresie wydatkowano ogółem 15 706,94, z tego: 5 872 tys. zł w 2008 r. 

(13.7 % zgłaszanych szacunkowych potrzeb), 5 294 tys. zł w 2009 r. (18,9 %), 3 795 tys. zł w 

2010 r. (11,0 %) oraz 745,94 tys. zł w 2011 r. (do 30.06.2011 r.).  Na inwestycje natomiast 

wydatkowano ogółem kwotę 71 417,7 tys. zł, z tego w kolejnych latach odpowiednio: 

13 408,3 tys. zł; 14 577,6 tys. zł; 34 999,3 tys. zł oraz 8 432,5 tys. zł.  

W ramach utrzymania wód i u.m.p. w latach objętych kontrolą dokonano napraw uszkodzeń 

stwierdzonych w trakcie przeglądów: w przypadku rzek i kanałów w 2008 r. - 610,6 km 

(21 % długości ewidencyjnej), w 2009 r. - 744,2 km (25,5 %), w 2010 - 441,0 km (15,1 %); 

natomiast wałów przeciwpowodziowych: w 2008 - 117,4 km (31,8 % długości ewidencyjnej 

wałów), w 2009 r.  - 122.2 km (32,8%), a w roku 2010  85,8 km (23,1 %).     

W toku oględzin, którymi objęto 13 obiektów9  stwierdzono, Ŝe cieki i kanały były zarośnięte 

i mało droŜne (Boguszanka, Prószkówka, Swornica, kanał stacji pomp w Borkach), wały 

przeciwpowodziowe były porośnięte roślinnością (wał Otok-Narok), a urządzenia wałowe 

zniszczone i nie działające (śluza wlotowa na polder Czarnowąsy-Borki, klapa wałowa na 

Boguszance). W ocenie NIK stan poddanych oględzinom obiektów wskazuje na brak ich 

prawidłowego utrzymania, co powoduje ich dekapitalizację, a takŜe negatywnie wpływa na 

spełnianie przez nie funkcji w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.  

NIK pozytywnie ocenie sposób planowania przez WZMiUW w Opolu wykonania nowych 

urządzeń melioracji wodnych oraz odbudowe istniejących. WZMiUW, zgodnie z wymogami 

art. 75 ust. 1 ustawy Prawo wodne,  realizował obowiązek programowania, planowania oraz 

nadzorowania wykonania urządzeń wodnych (inwestycji). WZMiUW przy planowaniu 

uwzględniał w szczególności: informacje uzyskane z Oddziałów Terenowych, wiedzę 

uzyskaną przez pracowników WZMiUW w trakcie pobytów w terenie, pisemne wnioski gmin 

i osób fizycznych, a takŜe informacje odnośnie strat poniesionych wskutek powodzi 

i lokalnych podtopień oraz stopień istotności poszczególnych inwestycji dla ochrony 

przeciwpowodziowej danego terenu.  

2.4. NIK, biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe, którymi dysponował WZMiUW, 

pozytywnie ocenia działania podjęte w celu realizacji zadań objętych Programem 

inwestycyjnym w zakresie melioracji podstawowych i szczegółowych ze środków Programu 

Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programem budowy zbiorników małej 

retencji w województwie opolskim. Izba zwraca jednak uwagę, iŜ spośród 13 zadań 

określonych w pierwszym programie, wg stanu na 30 czerwca 2011 r. Ŝadne zadanie nie 

zostało zrealizowane w  terminie. Dyrektor WZMiUW opóźnienia wyjaśnił tym, Ŝe 

                                                 
9 w tym cieków naturalnych i kanałów, wałów przeciwpowodziowych, urządzeń wałowych 
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w Programie ujęte zostały zadania inwestycyjne, dla których nie były opracowane 

dokumentacje projektowe.  

W Programie  budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim załoŜono 

budowę na terenie województwa opolskiego 64 zbiorników małej retencji, których koszt 

oszacowano na kwotę 661,8 mln zł. Program określał podział zbiorników wg pilności 

realizacji, przypisując5 obiektów do kategorii najpilniejsze, 11 zbiorników do kategorii pilne 

oraz 30 zbiorników do kategorii mało pilne. Pomimo uznania za najpilniejszą konieczności 

budowy zbiorników Kluczbork, Ścinawa Nyska, Racławice, Jasiona, Boguchwałów, według 

stanu na 30 czerwca 2011 r. jedynie zbiornik w Kluczborku był budowany, a w odniesieniu 

do kolejnych dwóch prowadzono prace projektowe. Dyrektor WZMiUW wyjaśnił, Ŝe budowa 

zbiorników małej retencji następuje w miarę przyznawanych środków finansowych.  

3. NIK  ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami  wydatkowanie środków finansowych 

przeznaczonych na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych.  

3.1. Kontrolą objęto wydatki poniesione na realizację umów zawartych z wykonawcami 

wyłonionymi w sześciu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych 

przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych10 oraz wydatki na sfinansowanie 19 zamówień udzielonych bez stosowania tej 

ustawy.  

3.2. W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych na podstawie 

ustawy PZP nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia 

wykonanych zadań odpowiadały wymogom określonym w umowach i pozwalały na 

zweryfikowanie wykonanych prac. Zadania zostały wykonane, a wykazane w fakturach 

kwoty odpowiadały kwotom ujętym w protokołach odbioru, a takŜe kosztorysach 

określających zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych zamówień.  

3.3. W latach 2008-2010 WZMiUW udzielał zamówień publicznych, których wartość była 

niŜsza od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP, tj. 14.000 euro. W wyniku kontroli 

zamówień, których przedmiotem była w szczególności obsługa stacji pomp w śelaznej, 

Dobrzeniu Małym, Starym Paczkowie, Błotach i Prędocinie, stwierdzono, Ŝe  zamówienia te 

udzielane były odrębnie dla kaŜdej stacji pomp i odrębnie na kaŜdy rok. Na realizację ww. 

usług w latach: 2008, 2009, 2010 zawarto umowy na łączną kwotę 261,3 tys. zł netto, tj. 

                                                 
10 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej: ustawa PZP. 
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kolejno w 2008 r. na 83,8 tys. zł; w 2009 r. na 95,06 tys. zł oraz w 2010 r. na 82,5 tys. zł. 

Kwoty te wypłacano wykonawcom na podstawie przedstawionych faktur11.  

W ocenie NIK przedmiot zawartych przez WZMiUW umów, polegający na obsłudze stacji 

pomp był toŜsamy, a realizowane zadania polegały m.in. na utrzymywaniu w ciągłej 

gotowości do pracy urządzeń przepompowni oraz ich eksploatacji zgodnie z instrukcją, 

dokumentacją techniczno–ruchową i przepisami BHP, dozorze i utrzymaniu porządku, 

wykonywaniu drobnych prac konserwacyjnych. RównieŜ okres, na który zlecono realizację 

tych usług był toŜsamy. Pomimo tych okoliczności WZMiUW nie podjął jakichkolwiek 

działań mających na celu weryfikację moŜliwości wykonania tego zamówienia przez jednego 

wykonawcę, a w konsekwencji objęcia tych usług jednym przedmiotem zamówienia. Nie 

dopełniono równieŜ obowiązku przeprowadzenia rozeznania rynku, o którym mowa w § 6 

pkt 5 Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych WZMiUW 

z dnia 15 stycznia 2007 r. 

Jak wyjaśnili Z-ca Dyrektora WZMiUW oraz kierownik Działu Konserwacji nie 

przeprowadzano jednego zamówienia w trybie przewidzianym w ustawie PZP, gdyŜ 

traktowano stacje pomp jako odrębne obiekty budowlane. Wskazali teŜ, Ŝe coraz częściej 

występują nagłe zjawiska losowe w postaci „oberwań chmur” i  nawalnych deszczów, co 

wymusza natychmiastową interwencję obsługi pompowni, uwarunkowaną posiadaniem przez 

wykonawcę bazy lub punktu świadczącego usługę w pobliŜu obsługiwanego obiektu. Ponadto  

podzielenie zadania na mniejsze części, w ocenie ww. osób, powodowało moŜliwość złoŜenia 

ofert przez mniejsze firmy, które zazwyczaj proponują niŜsze ceny. 

W powyŜszym zakresie NIK zwraca uwagę, iŜ z art. 32 ust. 2 PZP wynika, Ŝe zamawiający 

nie moŜe w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub 

zaniŜać jego wartości. Przepis ten natomiast nie zakazuje podziału zamówienia, jeŜeli podział 

jest zasadny z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub gospodarczych, a więc występują 

okoliczności, na które powołano się w wyjaśnieniach. W takim przypadku wartością 

zamówienia, która w myśl art. 32 ust. 1 ustawy Pzp powinna być ustalana z naleŜytą 

starannością, byłaby łączna wartość poszczególnych części zamówienia, co z uwagi na 

przekroczenie równowartości 14.000 euro, wymusza udzielanie tego zamówienia na 

podstawie przepisów ustawy Pzp. Ponadto w ocenie NIK umowy na obsługę stacji pomp 

w  śelaznej, Dobrzeniu Małym, Błotach i Prędocinie sporządzane były nierzetelnie, gdyŜ 

zawarto nich zapisy takie jak przekazanie frontu robót, termin rozpoczęcia i zakończenia 

                                                 
11 w 2010 r. wypłacono kwotę netto 73,7 tys. zł z uwagi na rozwiązanie umowy na obsługę stacji pomp 

w Prędocinie z dniem 8 września 2010 r. 
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robót, protokół odbioru robót, konieczność wykonania robót nie objętych kosztorysem, nie 

związane z rzeczywistym przedmiotem tych umów, jak równieŜ nie dotyczące charakteru 

zlecanych usług.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o:  

1. Rzetelne prowadzenie ewidencji cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych 

w sposób wymagany rozporządzeniem w sprawie prowadzenia ewidencji wód oraz 

zapewnienie zgodności danych sprawozdań RRW-10 ze stanem faktycznym. 

2. Zapewnienie rzetelnego rozpoznania potrzeb w zakresie prawidłowego utrzymania  

wód i urządzeń melioracji wodnych, umoŜliwiającego określenie ich wymiaru 

finansowego. 

3.  Podjęcie działań w celu zapewnienia utrzymania wód i urządzeń wodnych w stanie 

zapewniającym prawidłowe spełnianie przez nie funkcji ochrony przeciwpowodziowej. 

4. Udzielanie zamówień w sposób zapewniający dochowanie zasad konkurencyjności 

postępowania.  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 15 dni od otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków oraz o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia 

takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Opolu umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji o której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 


