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Realizacja projektów ochrony przeciwpowodziowej
w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, listopad 2017 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 w maju 2007 r. zawarta została umowa pożyczki z BŚ i umowa kredytu
z BRRE na dofinansowanie zadań Projektu OPDO w łącznej kwocie
345 mln EUR;
 we wrześniu 2015 r. zawarta została umowa pożyczki z BŚ a w maju
2016 r. z BRRE na dofinansowanie zadań Projektu OPDOW w łącznej
kwocie 760 mln EUR;
 kluczowe znaczenie Projektów dla ochrony przeciwpowodziowej
m.in. 8 województw (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego,
zachodniopomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego,
podkarpackiego);
 wiele nieprawidłowości i opóźnień stwierdzonych w wyniku
poprzednich kontroli NIK;
 NIK została wybrana na audytora obu Projektów;

02 Co kontrolowaliśmy?
Czy projekty ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry i Wisły
są realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych rzetelnie,
zgodnie z przepisami prawa i zasadami należytego zarządzania finansami?
 Czy działania podejmowane w zakresie realizacji projektów ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły, pozwoliły w badanym
roku na rzetelną, legalną, gospodarną i celową realizację zadań
przewidzianych w ramach tego przedsięwzięcia?
 Czy sprawozdania finansowe z realizacji projektów ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczach rzeki Odry i Wisły sporządzone
zostały zgodnie z prawem i rzetelnie, a środki wydatkowano zgodnie
z założeniami projektów?

03 Kogo kontrolowaliśmy?

Kontrole planowe:
BKP, RZGW we Wrocławiu
i Gliwicach, DZMiUW
Pozyskanie informacji w trybie
art. 29 ustawy o NIK:
ZMIUW w Szczecinie, Krakowie,
Zielonej Górze, Kielcach,
Rzeszowie; RZGW w Szczecinie
i IMGW-PIB
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Stwierdzony stan – funkcjonalność Projektu OPDO
Projekt ma zapewnić ochronę
przeciwpowodziową dla ponad
2,5 mln ludności zamieszkującej
Racibórz, Kędzierzyn – Koźle,
Krapkowice, Opole, Brzeg, Oławę
oraz Wrocław, a także wsie położone
w trzech województwach: śląskim,
opolskim i dolnośląskim. Projekt
został podzielony na
4 Komponenty:
A - Budowa Zbiornika Racibórz,
B - Modernizacja Wrocławskiego
Węzła Wodnego,
C - Poprawa Oceny
Przeciwpowodziowej,
D - Zarządzanie Projektem

05 Stwierdzony stan – Projekt OPDO, skala wydatków
Wartość zadań Projektu 727,2 mln EUR
(2 908,9 mln PLN)

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Do końca 2016 r. wydatkowano 72,8%
środków zaplanowanych na ten cel

06 Stwierdzony stan – Projekt OPDO
 10 lat od rozpoczęcia realizacji Projektu udało się zakończyć 12 z 16
zawartych kontraktów na realizację zadań inwestycyjnych
Przebudowany Jaz Wrocław I, zwiększenie przepustowości Jaz Wrocław I podczas przepływu wód powodziowych
rzeki o 46 % do 628 m3/s.
przez Wrocław – 22 maja 2010 r.

Źródło: RZGW we Wrocławiu/domena publiczna.
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Stwierdzony stan – Projekt OPDO, Modernizacja WWW
– zadania odrzańskie


z 10 zadań Modernizacji WWW – zakończono 8 tj. zadania podkomponentu B1
– Modernizacja obwałowań Odry i przebudowa obiektów ochrony
przeciwpowodziowej i B2 – Modernizacja murów oporowych, kanałów i budowli
hydrotechnicznych;



w przypadku 4 zadań podkomponentu B2, pomimo zakończenia zasadniczych
robót budowlanych, nadal trwało usuwanie wad i usterek stwierdzonych
podczas odbiorów oraz realizacja prac niedokończonych;



w dwóch z czterech zadań podkomponentu B2, zlecono wykonanie robót
niedokończonych, na łączną kwotę 2,4 mln PLN, wykonawcom zastępczym;



łącznie m.in. odbudowano wały powodziowe na długości 60,4 km,
14 przepustów wałowych, zwiększono przepustowość WWW;



zakończenie zasadniczych robót budowlanych w ramach podkomponentu B2
nie wiąże się z ostatecznym zamknięciem rozliczeń z wykonawcami. Płatności
wynikające z nieuregulowanych kwestii spornych (roszczenia i spory)
– ok. 70,8 mln PLN. Ostateczna ich wielkość zależy od decyzji sądu
arbitrażowego i/lub Komisji Rozjemstwa;



problemy i nieprawidłowości w działalności konsultantów wsparcia
technicznego;

Stwierdzony stan – Projekt OPDO, Modernizacja WWW
08
– zadania widawskie
 do końca 2016 r. nie zakończono dwóch zadań widawskich
(B3-1 i B3-2) – podkomponent B3, największe problemy z zadaniem B3-2;
pierwotny termin zakończenia zadania 18 grudnia 2016 r.;
 zadanie B3-1 – Odcinek I – zakończono 18 grudnia 2016 r. , Odcinek II
– 30 czerwca 2017 r., trwa usuwanie wad i usterek, prac zaległych;
 zadanie B3-2 nie zakończono w terminie umownym, na 30 czerwca 2017 r.
zaawansowanie rzeczowe – 78%, finansowe 54%;
 przyczyny opóźnień zadania B3-2: w ocenie DZMiUW wynikały głównie
z niedostatecznej ilości zaangażowanego przez wykonawcę sprzętu i ludzi
oraz nieposiadania wymaganej ilości gruntu do budowy wałów. Natomiast
w ocenie wykonawcy tego zadania, przyczyną opóźnień było m.in. to,
że nie zapewniono mu pełnego dostępu do terenu budowy, z czym
nie zgadza się DZMiUW;
 roszczenia wykonawcy B3-2 na kwotę 22 mln PLN;
 kary umowne naliczone przez DZMiUW – 16 mln PLN;
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Stwierdzony stan – Projekt OPDO, Modernizacja WWW
– zadania widawskie
 bez dodatkowego zabezpieczenia części Wrocławia oraz gmin leżących w dolinie
rzeki Widawy – przy przepływie fali wezbraniowej powyżej 120 m3/s wystąpi
zjawisko cofki dynamicznej, które przy maksymalnym przerzucie 300m3/s może
spowodować straty wynoszące ok. 700 mln PLN; wartość koniecznych
dodatkowych robót – 91 mln PLN;
 dłuższy niż planowano okres zajęcia czasowego nieruchomości na realizację
zadań B3-1 i B3-2 – większe koszty odszkodowań dla właścicieli.
Zadanie B3-2 przebudowa Mostu Pęgowskiego (obiekt WWW 42.3) pierwotnie planowana data zakończenia zadania to 17 grudnia 2016 r.
według stanu na 16 grudnia 2016 r.:
według stanu na dzień 8 listopada 2017 r. (zadanie nie w pełni zakończone)

Źródło: DZMiUW/NIK.
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Stwierdzony stan – Projekt OPDO – budowa Zbiornika
Racibórz
 14 października 2016 r. RZGW w Gliwicach odstąpiło od umowy
z wykonawcą kontraktu A1-1 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
27 października 2016 r. wykonawca powiadomił RZGW w Gliwicach
o odstąpieniu od kontraktu z winy zamawiającego;
 na dzień odstąpienia od kontraktu zaawansowanie rzeczowe A1-1 – 58,4%,
finansowe- 49,7%;
 stosowanie przez wykonawcę m.in. nieuczciwych praktyk, wbudowanie
w korpus nasypów wałów kruszywa niespełniającego warunków kontraktu,
projektów wykonawczych etc.; niewykonywanie poleceń Inżyniera
kontaktu; wadliwa realizacja zadań,
 RZGW w Gliwicach – optymalne działania aby zminimalizować skutki
odstąpienia od kontraktu z wykonawcą (rozliczenie i zabezpieczenie robót
już zrealizowanych, kontynuowanie prac niezbędnych do ukończenia,
przygotowanie wyboru nowego wykonawcy);
 wysuwanie wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami umowy;
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Stwierdzony stan – Projekt OPDO – budowa Zbiornika
Racibórz
 roszczenia podwykonawców byłego wykonawcy o wypłatę
wynagrodzenia z tytułu solidarnej odpowiedzialności zamawiającego
(art. 6471 k.c.) – 47 firm o kwotę 65 mln PLN;
 uruchomiona gwarancja należytego wykonania umowy (94 mln PLN)
oraz gwarancja nierozliczonej zaliczki wypłaconej wykonawcy w 2013 r.
(76,4 mln PLN);
 Gmina Lubomia – podkomponent A2 – zakończono 4 z 5 zadań.
W trakcie realizacji zadanie A2-4 – Budowa remizy ze świetlicą, budynku
klubu sportowego i boisk, placu publicznego i parku, budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie
podzielone na 5 części – zaawansowanie rzeczowe od 97% do 50 %,
zaawansowanie finansowe od 51% do 0%.

12 Stwierdzony stan – Projekt OPDOW
Realizacja Projektu ma zapewnić
zwiększenie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego
środkowego i dolnego odcinka
Odry oraz dorzecza Nysy
Kłodzkiej, a także dorzecza górnej
Wisły, z kompleksowymi
działaniami
inwestycyjnymi ochrony
przed powodzią m.in.:
Krakowa, Sandomierza
i Tarnobrzegu. Jako datę
zakończenia tej inwestycji
przyjęto dzień 15 grudnia 2023 r.
Projekt podzielono na 5
komponentów:
1,2,3 - inwestycyjne,
4 - wzmocnienie potencjału
instytucjonalnego i modernizacja
systemu prognozowania,
5 - zarządzanie projektami.

13 Stwierdzony stan – finansowanie Projektu OPDOW
Wartość zadań Projektu oszacowana
została na kwotę 1 202 mln EUR

Bank Światowy
460 mln UER

38,3%

BRRE
300 mln EUR

16%

Unia Europejska
200 mln EUR

16,6%

0,0%

poniesione wydatki
w mln PLN

25%

Budżet Państwa
192 mln EUR

NFOŚiGW
50 mln EUR

Do końca 2016 r. wydatkowano 0,3%
środków zaplanowanych na ten cel

14,9

planowane wydatki
w mln PLN

5000,3

4,1%

10,0%

20,0%

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Stwierdzony stan – Projekt OPDOW, zawarte kontrakty
na dzień 8 listopada 2017 r.
36 zadań Projektu
OPDOW

23 zadania
inwestycyjne

10 związanych z
zarządzaniem Projektem

dla 4 zadań zawarto 4 kontrakty
(3B.3 – PZMiUW Rzeszów; 1A.1 – ZZMiUW Szczecin;
1C.1 – LZMiUW Zielona Góra i 3B.1 – ŚZMiUW Kielce)

Źródło: Opracowanie własne NIK.

24 zadania przesunięta data
zakończenia nawet
o 30 m-cy

6 dot. wzmocnienia
instytucjonalnego i
modernizacji systemu
prognozowania

dla 3 zadań zawarto 7 kontraktów z
konsultantami wsparcia technicznego

(5.2 – MZMiUW Kraków, PZMiUW Rzeszów i ŚZMiUW Kielce;
5.3 – ZZMiUW Szczecin i LZMiUW Zielona Góra;
5.4 – RZGW Wrocław i RZGW Szczecin

15 Stwierdzony stan – Projekt OPDOW, przyczyny opóźnień
 brak jednoznacznego i ostatecznego stanowiska na poziomie władz
centralnych w przedmiocie realizacji zakresu podkomponentu
1B - Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry (zadanie 1B.1);
 potrzeba wprowadzenia innych kryteriów kwalifikacyjnych dla oferentów
przystępujących do postępowań przetargowych, w celu umożliwienia
udziału w nich małym lokalnym przedsiębiorcom;
 potrzeba potwierdzenia zapewnienia finansowania zadań realizowanych
w ramach Projektu poprzez zawarcie wielostronnych porozumień;
 skomplikowane dla większości jednostek realizujących Projekt procedury
administracyjne i przetargowe;
 zmiany wynikające z wcześniej przyjętej koncepcji wdrażania
poszczególnych kontraktów;
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Stwierdzony stan – Projekt OPDOW


Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych uzyskał zgodę Banku
Światowego na pełnienie nadzoru nad zadaniem 3B.3- „Ochrona przed
powodzią Tarnobrzegu – Wisła etap II”, do czasu wyboru konsultanta
wsparcia technicznego. Inwestycja ta obejmuje obszar największego
zagrożenia powodziowego w województwie podkarpackim, gdyż wysokość
obwałowań jest niższa o około 1,5 m w stosunku do obwałowań
województwa świętokrzyskiego. Do końca czerwca 2017 r. zaawansowanie
rzeczowe robót na tym zadaniu wynosiło ok. 41 proc.

Obwałowania rzeki Wisły na granicy województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego przed rozpoczęciem realizacji zadania 3B.3.

Źródło: BKP

17 Stwierdzony stan – zbadane wydatki Projektów
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Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Stwierdzony stan – wydatki Projektów, sprawozdania
finansowe
 sposób wydatkowania i rozliczenia środków finansowych na realizację
obu Projektów oraz sporządzenie sprawozdań finansowych z ich
realizacji oceniono pozytywnie;
 konieczność zapewnienia finansowania luki finansowej szacowanej
na kwotę 471,5 mln PLN na dalszą realizację budowy Zbiornika Racibórz,
jeszcze przed zawarciem umowy z nowym wykonawcom;
 zapewnienie finansowania realizacji zadań zapobiegającym skutkom
wystąpienia zjawiska cofki dynamicznej w dolinie rzeki Widawy;
 potrzebę ujednolicenia sposobu ujmowania wartości zadań wyrażonych
w PLN w inżynierii finansowej i w sprawozdaniu rocznym Projektu OPDO
dla zadań rozliczonych;
 środki UE na dofinansowanie zadań Projektu OPDOW należy pozyskać
i wydatkować w pierwszej kolejności najpóźniej do końca 2022 r. tj. rok
przed planowanym zakończeniem tego Projektu;

19 Ocena ogólna
W badanym przez NIK okresie objęte kontrolą jednostki sektora finansów
publicznych realizowały Projekty ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry
i Wisły rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa i zasadami należytego zarządzania
finansami.
Niestety pomimo tych działań 20 lat po powodzi tysiąclecia z lipca 1997 r.,
Wrocław nadal nie jest w pełni zabezpieczony przez skutkami powodzi, która
wówczas objęła ponad 2,5 tysiąca wsi i miast w południowej i zachodniej Polsce.
Przyczyną tego stanu było niezakończenie wszystkich zadań Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, tj. zadań widawskich realizowanych
w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz kluczowej inwestycji
dla tego Projektu, tj. budowy Zbiornika Racibórz.
W przypadku zadań widawskich nadal nie dostosowano w pełni doliny rzeki
Widawy do bezpiecznego przeprowadzenia w obrębie Wrocławia części fali
powodziowej na poziomie 300 m3/s. Dodatkowo najnowsze modele hydrauliczne
dla tej rzeki wskazują, że bez dodatkowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego
części Wrocławia oraz terenu gmin: Długołęka, Czernica i Wisznia Mała, leżących
w jej dolinie, przy przepływie fali wezbraniowej powyżej 120 m3/s wystąpi zjawisko
„cofki dynamicznej”, które przy maksymalnym przerzucie 300 m3/s może
spowodować straty wynoszące nawet ok. 700 mln PLN.

20 Ocena ogólna
Ponadto warunkiem koniecznym do bezpiecznego przeprowadzenia wód
powodziowych przez Wrocławski Węzeł Wodny jest ograniczenie ich dopływu
do 3100 m3/s, co zgodnie z założeniami Projektu ma zapewnić Zbiornik Racibórz.
W związku z odstąpieniem w październiku 2016 r. od umowy na budowę tego
Zbiornika, obecnie przewidywany termin zakończenia tej inwestycji planowany jest
najwcześniej na koniec 2019 r., niemniej jednak jest on uzależniony od daty
podpisania umowy z nowym wykonawcą.
W badanym okresie rozpoczęto realizację ważnego Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, który ma zapewnić kompleksową
ochronę przeciwpowodziową mieszkańcom Kotliny Kłodzkiej oraz obszarów
środkowej i dolnej Odry, a także górnej Wisły. Kontrola NIK wykazała jednak, że już
na wstępnym etapie realizacji tej inwestycji występują opóźnienia w planowanym
zakończeniu poszczególnych zadań sięgające nawet 30 miesięcy w stosunku
do pierwotnie przyjętych założeń. Opóźnienia te oraz zidentyfikowane
przez Najwyższą Izbę Kontroli problemy, mogą stwarzać potencjalne ryzyko
niezakończenia realizacji zadań tego Projektu w planowanym terminie, tj. do dnia
15 grudnia 2023 r.

21 Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag co do sposobu wydatkowania w 2016 r.
środków finansowych na realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej
w dorzeczu Odry w ogólnej kwocie 268,1 mln PLN oraz Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w wysokości 14,9 mln PLN.
Wszystkie zbadane wydatki poniesione zostały zgodnie z założeniami i celami tych
Projektów, a ich wartość prawidłowo ujęto w sporządzonych zgodnie z prawem
sprawozdaniach finansowych.

22 Wnioski
Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczącego
Komitetu Sterującego Projektu OPDO o:
– Zapewnienie przez Komitet Sterujący oraz pozostałe podmioty
i instytucje uczestniczące w realizacji Projektu OPDO, skutecznego
nadzoru nad dalszą realizacją budowy Zbiornika Racibórz w celu
zakończenia tej inwestycji w przyjętym na etapie postępowania
przetargowego terminie tj. najpóźniej do końca 2019 r.
– Zapewnienie finansowania realizacji zadań przeciwdziałających
skutkom powstania zjawiska cofki dynamicznej w dolinie rzeki Widawy.

23 Wnioski

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska
współprzewodniczących Komitetu Sterującego Projektu OPDOW o:
– Monitorowanie przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację
Projektu OPODOW dalszych przesunięć dat zakończenia jego zadań,
celem wyeliminowania ryzyka ewentualnego wydłużenia czasu
realizacji tego Projektu poza termin wskazany w Umowie Pożyczki
8524 PL, tj. 15 grudnia 2023 r.

24 Działania po kontroli

4 wystąpienia
pokontrolne do:
BKP, DZMiUW,
RZGW we Wrocławiu
i Gliwicach

Źródło: Opracowanie własne NIK.

4 wnioski
pokontrolne:
po 2 do BKP
i DZMiUW

wszystkie wnioski
pokontrolne zostały
zrealizowane

Zdjęcie czarno-białe

Źródło; Fotolia.com

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu

