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Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

Cel kontroli

Dokonanie oceny
wykonania w 2020 r. planu
finansowego Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, pod
względem legalności,
celowości, rzetelności
i gospodarności
podejmowanych działań.
Zakres kontroli

− planowanie i wykonanie
przychodów, w tym
działania związane
z pobieraniem i egzekucją
przychodów
z prowadzenia własnej
działalności;
− planowanie i wykonanie
kosztów i wydatków
majątkowych oraz efekty
realizowanych zadań,
w tym stopień ich
realizacji;
− wykorzystanie dotacji
z budżetu państwa,
w tym przekazanych na
realizację
programów/projektów
finansowanych
z udziałem środków Unii
Europejskiej (UE);
− gospodarowanie
wolnymi środkami;
− prowadzenie ksiąg
rachunkowych;
− sporządzenie rocznych
sprawozdań
budżetowych oraz
sprawozdań za
IV kwartał 2020 r.
w zakresie operacji
finansowych;
− system kontroli
zarządczej w zakresie
prawidłowości
i rzetelności
sporządzania
sprawozdań
i prowadzenia ksiąg
rachunkowych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 1 jest państwową osobą
prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych 2 odpowiedzialną za krajową gospodarkę wodną.
W skład PGW WP wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Krajowy
Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) z siedzibą w Warszawie; 11 regionalnych
zarządów gospodarki wodnej z siedzibami w: Białymstoku, Bydgoszczy,
Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu, 50 zarządów zlewni oraz 330 nadzorów wodnych.
Do głównych zadań Wód Polskich, wynikających z art. 240 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne 3, należą:
−
−
−

−
−

−
−

−
−

planowanie, prowadzenie
gospodarki wodnej;

i

koordynowanie

inwestycji

z

utrzymanie wód oraz utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych;

zakresu

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

działania w zakresie zapewnienia wody w odpowiedniej ilości i jakości na
potrzeby ludności, przemysłu oraz rolnictwa;
wykonywanie prawa właścicielskiego Skarbu Państwa w stosunku do
wybranych śródlądowych wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi
wodami;
kontrola gospodarowania wodami;

finansowanie
działalności:
państwowej
służby
hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących oraz państwowej służby hydrogeologicznej;

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

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

Według sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP w 2020 r. 4
uzyskano przychody w wysokości 1 412 499,7 tys. zł, co stanowiło 111,3%
planu po zmianach oraz 89,1% wykonania w 2019 r.
W 2020 r. poniesiono koszty ogółem w wysokości 1 578 385,4 tys. zł,
tj. o 34 857,8 tys. zł niższe (o 2,2%) od planu po zmianach oraz wyższe
o 10 170,4 tys. zł (o 1,0%) od planu wg ustawy budżetowej 5. Koszty w 2020 r.
stanowiły 98,8% kosztów poniesionych w 2019 r., i w całości stanowiły koszty
funkcjonowania.
Kontrola została przeprowadzona w PGW WP na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 6.

1
2

3
4
5
6

Dalej: PGW WP lub Wody Polskie.
Dz. U. z 2021 r. poz. 305, dalej: ufp.
Dz. U. z 2021 r. poz. 624, ze zm., dalej: Pw.
Sprawozdanie przekazane do Ministerstwa Infrastruktury 15 kwietnia 2021 r. (pismo
KEP.3122.7.2021).
Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.), zmieniona
ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 28 października 2020 r.
(Dz. U. poz. 1919).
Dz. U. z 2020 r. poz. 1200.
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Ocena ogólna

2. OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli
ocenia w formie opisowej 7
sposób wykonania
w 2020 r. planu
finansowego PGW WP

W ocenie NIK wykonanie w 2020 r. planu finansowego PGW WP w zakresie
przychodów było zgodne z założeniami przyjętymi w ustawie budżetowej.
Wykonanie to, w kwocie wyższej o 11,3% niż planowano, wynikało ze:
- zwiększenia przychodów z opłaty stałej wskutek wejścia w życie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw 8;
- rozszerzenia kręgu podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za
usługi wodne w wyniku udzielenia nowych pozwoleń wodnoprawnych na
korzystanie z usług wodnych;
- zidentyfikowania nowych podmiotów korzystających z usług wodnych na
podstawie pozwoleń wodnoprawnych, nieujawnionych w katastrze
wodnym na dzień utworzenia PGW WP;
- naliczenia opłaty podwyższonej za wprowadzanie ścieków do wód
w wyniku awarii (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Warszawie).
Poniesione przez Wody Polskie w 2020 r. koszty ukształtowały się na poziomie
97,8% planu kosztów po zmianach (1 613 243,2 tys. zł) i zostały sfinansowane
zrealizowanymi przychodami i dotacjami z budżetu państwa.
Kontrolą objęto wydatki i koszty o łącznej wartości 259 042,3 tys. zł i nie
stwierdzono przypadków wykorzystania środków publicznych w sposób
nielegalny, niecelowy, niegospodarny i nierzetelny.
Sprawozdania Rb-N oraz Rb-Z za IV kwartał 2020 r., oraz roczne Rb-UZ, zostały
sporządzone terminowo. Kontrola wykazała jednak, że sprawozdania te
sporządzono m.in. na podstawie nietrwałych zapisów. W związku z powyższym
NIK odstępuje od wydania opinii o tych sprawozdaniach. Natomiast NIK
pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego PGW WP
w 2020 r. oraz sprawozdanie Rb-BZ2 z wykonania planu finansowego
w układzie zadaniowym.
W zasadach rachunkowości stosowanych w Wodach Polskich nie określono
możliwości tymczasowego wykorzystywania funkcjonalności utrzymywania
zapisów w księgach rachunkowych w stanie edycji. W PGW WP nie ustalono
także jednolitego sposobu numeracji dokumentów księgowych celem
zapewnienia jednoznacznego powiązania dokumentów księgowych z zapisami
w dzienniku dowodów 9 (dokonanymi na podstawie tych dokumentów).
Stwierdzono przypadki księgowania zdarzeń gospodarczych przed
wystawieniem dokumentów księgowych, jak również zamykania miesięcznych
okresów sprawozdawczych, czy sporządzania dla nich zestawień obrotów
i sald, po terminie określonym w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości 10 i w przyjętych zasadach rachunkowości. Główny księgowy
nie wykonywał wstępnej kontroli w odniesieniu do umów zawieranych przez
upoważnione osoby w regionalnych zarządach gospodarki wodnej PGW WP 11,
a także dokumentów księgowych wystawianych przez wykonawców
i zatwierdzanych do płatności.
Stwierdzono zawarcie czterech umów o dofinansowanie oraz pięciu aneksów
do umów zawartych przed 2018 r. niezgodnie z wewnętrznymi przepisami,
tj. bez uzyskania pisemnej zgody Prezesa PGW WP oraz bez pozytywnej opinii
dyrektora Departamentu Ekonomicznego w KZGW.

7
8
9

10
11

W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny
pozytywnej ani dla oceny negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej.
Dz. U. poz. 2170.
Termin używany w systemie finansowo-księgowym funkcjonującym w PGW WP.
Dz. U. z 2021 poz. 217, ze zm., dalej: uor.
Dalej: RZGW.
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
3.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Zastępca Prezesa Wód Polskich 19 lipca 2019 r. przesłał do podsekretarza stanu w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) 12 materiały planistyczne na lata 2020–2023 do
projektu budżetu wskazując, że pierwsza wersja projektu budżetu została sporządzona w oparciu
o przyznane kwoty dotacji celowej na realizację zadań statutowych PGW WP w wysokości:
−
−
−

w 2020 r. 508 568 tys. zł,
w 2021 r. 515 623 tys. zł,
w 2022 r. 385 646 tys. zł.

Planowane do poniesienia koszty w ww. latach zostały ustalone na poziomie kosztów
zrealizowanych w 2018 r., z uwzględnieniem jedynie wzrostu limitu wynagrodzeń wraz
z pochodnymi (o 6%).

Druga wersja projektu budżetu została sporządzona w oparciu o przyznane kwoty dotacji celowej na
realizację zadań statutowych PGW WP oraz przy założeniu otrzymania dodatkowych niezbędnych
środków w formie dotacji w wysokości 350 000 tys. zł, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie
PGW WP.
18 listopada 2019 r. Wody Polskie przekazały korektę planu finansowego uwzględniającą zmiany
zasad finansowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby
hydrogeologicznej oraz państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących. Pismem
z 11 maja 2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazał Prezesowi PGW WP
zatwierdzony plan finansowy na 2020 r.

Wody Polskie z pierwszym wnioskiem o zmianę w planie na 2020 r. 13 wystąpiły 10 czerwca 2020 r.
Przedmiotowy wniosek uwzględniał m.in. zmiany stanu na początek roku, które wynikały ze
sprawozdania finansowego za 2019 r., a także ze sprawozdania z wykonania planu finansowego
PGW WP w 2019 r. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów Prezes PGW WP wystąpił pismem
z 18 sierpnia 2020 r. 14 z prośbą o uzgodnienie wniosku nr 2 dotyczącego zmiany planu finansowego,
jednocześnie wskazując, że wniosek nr 1 złożony 10 czerwca 2020 r. nie został rozpatrzony. Zastępca
dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ pismem z 25 sierpnia
2020 r. 15 poinformował dyrektora Departamentu Ekonomicznego PGW WP, że z powodu
nieuwzględnienia uwag przekazanych do pierwszego wniosku, wniosek ten nie uzyskał akceptacji.
W związku z powyższym 27 sierpnia 2020 r. PGW WP przesłało poprawiony wniosek nr 1, który
uwzględniał zmiany stanu na początek roku. Pismem z 4 września 2020 r. 16 Wody Polskie wskazały,
że przedłużający się proces akceptacji wniosku nr 1 uniemożliwia wykonanie niezbędnych prac
utrzymaniowych (zagrażając bezpieczeństwu ludzi i mienia) polegających m.in. na usuwaniu szkód
powstałych po ulewnych deszczach w czerwcu 2020 r. Wniosek nr 1 o zmianę planu finansowego był
dwukrotnie korygowany we wrześniu 2020 r. przez PGW WP. Sekretarz stanu z upoważnienia
Ministra Finansów, pismem z 30 września 2020 r. 17, skierowanym do podsekretarza stanu
w MGMiŻŚ, wskazał m.in., na: …konieczność urealnienia poszczególnych pozycji planu finansowego
z ustawy budżetowej, tj. dokonania zmian w stanie na początek 2020 r., dostosowujących wysokość
planu do wartości wykazanych w stanie na koniec 2019 r. oraz konsekwencji tych zmian w planie na
koniec roku – co może zostać wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego jednostki.
W kolejnym wystąpieniu PGW WP z 1 października 2020 r. wskazano, że powodem zmiany planu
finansowego było stanowisko Ministra Finansów. Zmiany ujęte w tym wniosku dotyczyły
zmniejszenia w pozycji II - przychody, III - koszty ogółem i VII - dotacje. Decyzją nr 1/2020/PGW WP
z 5 października 2020 r. zastępca Prezesa Wód Polskich, z upoważnienia Prezesa Wód Polskich,

12
13
14
15
16
17

W 2020 roku dysponentem części 22 – Gospodarka wodna był: do 5 października 2020 r. Minister Gospodarki Morskiej
I Żeglugi Śródlądowej, następnie Minister Klimatu i Środowiska, a od 13 listopada 2020 r. Minister Infrastruktury.
KEP.311.44.2020.apg.
KEP.311.88.2020.apg.
DGWiZS.ZF.3110.1.2020.MKW/UJ.
KEP.311.113.2020.apg.
FG2.412.2.2020.
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dokonał zmian w planie finansowym PGW WP na 2020 r. Pismami: z 9 grudnia 2020 r. i z 21 grudnia
2020 r. Prezes PGW WP wystąpił z wnioskami do sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
(MI) na podstawie art. 252 ust. 5 Pw o uzgodnienie z ministrem właściwym ds. budżetu zmiany planu
finansowego PGW WP na 2020 r. (wniosek nr 2). Decyzją nr 2/2020/PGW WP z 30 grudnia 2020 r.
zastępca Prezesa Wód Polskich, z upoważnienia Prezesa Wód Polskich, dokonał zmian w planie
finansowym PGW WP na 2020 r. W uzasadnieniu do decyzji nr 2 wskazano, że dokonano zmian planu
finansowego zgodnie z ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania planu przychodów i kosztów zostały
przedstawione w załączniku 6.2 do niniejszej Informacji.

3.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Według sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP w 2020 r. uzyskano przychody
w wysokości 1 412 499,7 tys. zł, co stanowiło 111,3% planu po zmianach oraz 89,1% wykonania
w 2019 r.
Przychody uzyskano z następujących tytułów:
-

prowadzonej działalności – w wys. 785 096,6 tys. zł, co stanowiło 124,2% planu po zmianach
oraz 145,8% wykonania w 2019 r., z tego:

z przychodów za usługi wodne wymienione w art. 255 Pw wg stawek ujętych w art. 274
– w wys. 769 111,8 tys. zł, co stanowiło 124,4% planu po zmianach oraz 146,4% wykonania
w 2019 r.;
 z przychodów z działalności gospodarczej – w wys. 15 847,5 tys. zł, co stanowiło 114,0%
planu po zmianach oraz 123,0% wykonania w 2019 r.;
 z pozostałych przychodów – w wys. 137,3 tys. zł, co stanowiło 112,6% planu po zmianach
oraz 46,5% wykonania w 2019 r.;


-

dotacji z budżetu państwa – w wys. 419 736,1 tys. zł, co stanowiło 96,8% planu po zmianach oraz
46,1% wykonania w 2019 r.;

środków od innych jednostek sektora – w wys. 116 769,6 tys. zł, co stanowiło 78,5% planu po
zmianach oraz 417,2% wykonania w 2019 r.;

pozostałych przychodów – w wys. 87 786,1 tys. zł, co stanowiło 159,9% planu po zmianach oraz
80,6% wykonania w 2019 r.

Według sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP w 2020 r. należności ogółem na
koniec roku wyniosły 207 136,9 tys. zł, z tego należności długoterminowe 22 385,0 tys. zł,
a należności krótkoterminowe 184 751,9 tys. zł. Należności ogółem na koniec 2020 r. były niższe od
należności ogółem na początek roku 2020 r. (367 568,5 tys. zł) o 160 431,6 tys. zł, tj. o 56,3%.
W 2020 r., w Wodach Polskich obowiązywały regulacje wewnętrze dotyczące dochodzenia
należności nieuregulowanych terminowo przez podmioty zobowiązane, tj.:

a) Procedura dochodzenia, windykacji i egzekucji należności w Państwowym Gospodarstwie Wodnym
Wody Polskie – obowiązująca od 2 września 2019 r. (zmieniona zarządzeniem Prezesa PGW WP
nr 74/2019 18) do 6 sierpnia 2020 r.;
b) Procedura dochodzenia, windykacji i egzekucji należności w Państwowym Gospodarstwie Wodnym
Wody Polskie 19 – obowiązująca od 7 sierpnia 2020 r.
Zarządzeniem Prezesa Wód Polskich nr 46/2019 wprowadzono w PGW WP, 2 września 2019 r.,
dokument pn. Jednolite zasady postępowania z należnościami przedawnionymi, błędnie naliczonymi
oraz uznanymi za nieściągalne należnościami przeterminowanymi.

Wydział Windykacji i Egzekucji Należności w KZGW prowadził rejestry spraw określonych w § 14
zarządzenia nr 56/2020 Prezesa PGW WP, przekazanych do tego Wydziału w celu wykonania

18
19

Zarządzenie Prezesa PGW WP z 19 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 43/2019 w sprawie wprowadzenia
procedury dochodzenia, windykacji i egzekucji należności w PGW WP.
Zarządzenie Prezesa PGW WP z 7 sierpnia 2020 r. nr 56/2020 w sprawie wprowadzenia procedury dochodzenia,
windykacji i egzekucji należności w PGW WP.
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czynności, o których mowa w art. 15 § 1 oraz art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 20.

W 2020 r. do ww. Wydziału wpłynęło 5890 spraw, łącznie na 45 301,5 tys. zł, z czego uregulowano
2547 należności łącznie na 3172, 1 tys. zł. W okresie objętym kontrolą NIK prowadzono 1912 spraw
w trybie egzekucji administracyjnej i 69 spraw w trybie egzekucji sądowej. Wystawiono 1449
upomnień, łącznie na 3525,4 tys. zł, z których 672 upomnienia – łacznie na 2290,5 tys. zł – zostały
uregulowane.
Badaniem NIK objęto 20 spraw, łącznie na 39 566,7 tys. zł zaległości. W wyniku podjętych działań
windykacyjnych w 2020 r. spłacono należności łącznie na 216,0 tys. zł (dot. ośmiu spraw). Pozostałe
12 spraw pozostawało w toku prowadzonych postępowań windykacyjnych.
W odniesieniu do spraw objętych badaniem nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
podejmowanych działań windykacyjnych.

3.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2020 r. poniesiono koszty ogółem w wys. 1 578 385,4 tys. zł, tj. o 34 857,8 tys. zł niższe
(o 2,2%) od planu po zmianach oraz wyższe o 10 170,4 tys. zł (o 1,0%) od określonych
w ustawie budżetowej. Koszty w 2020 r. stanowiły 98,8% kosztów poniesionych w 2019 r.
W całości były to koszty funkcjonowania.

3.1.2.1. KOSZTY FUNKCJONOWANIA

Według sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP w 2020 r. koszty funkcjonowania
w 2020 r. wyniosły 1 578 385,4 tys. zł, co stanowiło 97,8% planu po zmianach.

Dominujące pozycje w tej grupie kosztów stanowiły: usługi obce − 26,4%, w wysokości
415 913,3 tys. zł (89,0% planu po zmianach), wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) − 23,8%,
w wysokości 375 928,3 tys. zł (97,2% planu po zmianach) oraz koszty amortyzacji − 29,3%,
w wysokości 461 792,9 tys. zł (125,8% planu po zmianach).

3.1.2.2. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Przeciętne planowane zatrudnienie w PGW WP określono na poziomie 6 300 osób/etatów. W 2020 r.
przeciętne zatrudnienie wynosiło 6358 osób zatrudnionych na 6217 etatach, co stanowiło 100,9%
planowanej liczby osób i 98,7% planowanych etatów.

W planie po zmianach przewidziano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, odpowiednio,
381 416,0 tys. zł i 5484,3 tys. zł. Według sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP
w 2020 r. kwota wynagrodzeń osobowych w 2020 r. wyniosła 370 895,7 tys. zł, a wynagrodzeń
bezosobowych – 5032, 6 tys. zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wynosiło
4,4 tys. zł, przy czym przeciętne wynagrodzenie kierownika jednostki i jego zastępców wynosiło
21,6 tys. zł, natomiast pracowników administracyjnych – 4,7 tys. zł. Wzrost przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w ujęciu rok do roku wyniósł 1,7%.
W 2020 r., w PGW WP zawarto umowy zlecenia ze 151 osobami, w tym 30 osobami będącymi
pracownikami etatowymi Wód Polskich. Badaniem NIK objęto 11 umów zlecenia, w tym umowy
zawarte z czterema pracownikami. Wszystkie zbadane umowy cywilnoprawne określały
jednoznacznie zakres zadań i termin ich realizacji.

3.1.2.3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2020 r. w PGW WP udzielono 2481 zamówień publicznych łącznie na 2 713 282, 4 tys. zł, w tym
499 zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 21.
Analizą NIK objęto trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dotyczące:

20
21

Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Ustawa ta została uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r.
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-

zakupu urządzeń serwerowych dla PGW WP wraz z usługą instalacji;

podniesienia funkcjonalności posiadanego przez zamawiającego systemu kopii zapasowych;

zakupu opon, opon specjalistycznych oraz felg do samochodów służbowych PGW WP wraz
z dystrybucją do osmiu RZGW.

Łączna wartość zawartych umów po zakończeniu ww. postępowań wyniosła 3712,8 tys. zł brutto.
Wydatki na realizację tych umów w 2020 r. wyniosły 3567,1 tys. zł.
W analizowanych postępowaniach nie stwierdzono nieprawidłowości.

3.1.2.4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe PGW WP w 2020 r. wyniosły łącznie 1 166 267,2 tys. zł, co stanowiło 47,5%
planu po zmianach, z tego:
- Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich – wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz
utrzymanie majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki) – 14 572,4 tys. zł, tj. 4,9% planu po
zmianach, z tego 4817,0 tys. zł (97,0% planu po zmianach) stanowiła kwota dotacji 22
przeznaczona na realizację 14 zadań, a 9755,4 tys. zł (69,8% planu po zmianach) kwota dotacji
na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej
w dorzeczu rzeki Odry. Niewydatkowane 277 032,1 tys. zł (93,5% planu po zmianach) zostały
ujęte w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
-

-

-

-

-

Inwestycje unijne (POIiŚ 23, Regionalne Programy Operacyjne 24) – 543 382,8 tys. zł, tj. 44,7% planu
po zmianach; niższe od planowanego wykonanie spowodowane było m.in.: utrudnieniami
w rozpoczęciu i realizacji robót ze względu na wysoki stan wód oraz pandemię COVID-19, która
spowodowała wydłużenie terminów dostaw materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji;
przedłużające się procedury administracyjnoprawne, m.in. dot. wydania pozwoleń na budowę,
oraz związane z pozyskaniem gruntów przesunięcia w czasie realizacji robót budowlanych
w wyniku przedłużającej się procedury rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

Inwestycje ze środków NFOŚiGW 25 – 8040,0 tys. zł, tj. 59,4% planu po zmianach;
niewykorzystanie środków spowodowane było m.in. opóźnieniami związanymi z zaistniałą
sytuacją epidemiczną w kraju i wiążącymi się z nią zawieszeniami terminów administracyjnych,
a w związku z tym – przedłużającymi się procedurami administracyjnymi w postępowaniach
o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Inwestycje finansowane z pożyczki (MBOiR 26, BRRE 27) – 421 796,2 tys. zł, tj. 62,9% planu po
zmianach. Wydatki dotyczyły zadań realizowanych w ramach Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej
w dorzeczu Odry i Wisły.
Inwestycje ze środków własnych – 177 795,9 tys. zł, tj. 68,3% planu po zmianach,
niewykorzystanie środków było spowodowane m.in.: opóźnieniami związanymi z zaistniałą
sytuacją epidemiczną w kraju, przedłużającymi się procedurami administracyjno-prawnymi,
przesunięciami w czasie realizacji robót budowlanych w wyniku przedłużającej się procedury
rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.
Inwestycje ze środków jednostek samorządu terytorialnego – 679,9 tys. zł, tj. 150,2% planu po
zmianach.

3.1.2.5. DOTACJE

Łączne wykonanie planu dotacji wyniosło 1 045 466,0 tys. zł, tj. 51,3%, planu po zmianach, w tym
kwota przyznanych dotacji celowych wyniosła 409 440,0 tys. zł (na realizację zadań określonych
w art. 240 Pw oraz na sfinansowanie wydatków obronnych), a wykonanie wyniosło 406 184,0 tys. zł
(99,2%).
22
23
24
25
26
27

Umowa nr BBF.WR.II.3113.1.1.2020.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Dalej: RPO.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju.
Bank Rozwoju Rady Europy.
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W ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie projektów z udziałem środków UE
(bieżących) realizowano 25 projektów w ramach POIiŚ, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
RPO Województwa Zachodniopomorskiego, RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a kwota
poniesionych kosztów wyniosła łącznie 82 570,4 tys. zł (69,2% planu po zmianach).

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie projektów z udziałem środków UE
(majątkowych) realizowanych było 40 projektów w ramach POIiŚ, RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, RPO Województwa Zachodniopomorskiego, RPO Województwa Podkarpackiego,
RPO Województwa Mazowieckiego i RPO Województwa Wielkopolskiego, a kwota poniesionych
kosztów wyniosła łącznie 542 139,2 tys. zł (44,6% planu po zmianach).

W ramach dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystano
14 572,4 tys. zł, tj. 4,9% planu po zmianach (na realizację zadań określonych w art. 240 ust. 2–5 oraz
9 Pw oraz na dofinansowanie zadań realizowanych przez PGW WP w ramach Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry).
Dla 18 projektów wykonanie wyniosło powyżej 95%. Wśród powodów niskiego wykonania
zakładanego planu były warunki pogodowe i hydrologiczne, brak pozwoleń budowlanych
i wodnoprawnych, przedłużająca się procedura przetargowa.

W 2020 r. Prezes PGW WP zawarł z dysponentem części 22 – Gospodarka wodna sześć umów dotacji
łącznie na 536 807,5 tys. zł, z której wykorzystano 491 598,6 tys. zł, tj. 91,6%, z tego 419 728,4 tys. zł
na wydatki bieżące i 71 870,2 tys. zł na wydatki inwestycyjne. Przyczynami niepełnego
wykorzystania środków uzyskanych w formie dotacji były m.in.: trudne warunki pogodowe,
przedłużające się procedury udzielania zamówień publicznych, różnice kursowe, a także opóźnienia
w realizacji zadań ze względu na stan pandemii.
Rozliczenia ww. dotacji zostały przedłożone donatorowi, który je zatwierdził. Przy czym wskutek
przeoczenia nie przekazano na rachunek dochodów MI 8,3 tys. zł z tytułu kary umownej naliczonej
wykonawcy zadania Zabezpieczenie przeciwpowodziowe potoku Grodna w km 0+000-0+220 w msc.
Jadowniki, gm. Brzesko, finansowanego ze środków dotacji przyznanej PGW WP na podstawie umowy
nr BBF.WR.II.3113.1.2020.
Według faktury nr FV/28/2020 z 28 grudnia 2020 r. wartość wykonanych robót wyniosła
589,9 tys. zł i w takiej wartości wykonane zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawidłowo zostało
ujęte na koncie 080. Wykonawcy ww. zadania naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy w wys. 8,3 tys. zł. Kara ta została potrącona z faktury i wykonawcy wypłacono
581,6 tys. zł. Wartość naliczonej kary umownej została zarachowana jako przychody na konto 760.
Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. umowy dotacji przychody osiągnięte w związku z realizacją umowy stanowią
dochody budżetu państwa i powinny być zwrócone na rachunek dochodów MI nie później niż do
8 stycznia 2021 r. (w przypadku przychodów za grudzień 2020 r.).

Również do rozliczenia końcowego dotacji przyznanej umową nr BBF.WR.II.3113.1.2020 przyjęto
581,6 tys. zł tytułem sfinansowania realizacji zadania Zabezpieczenie przeciwpowodziowe potoku
Grodna w km 0+000-0+220 w msc. Jadowniki, gm. Brzesko, zamiast 589,9 tys. zł zgodnie z wartością
inwestycji określoną na fakturze wykonawcy. W trakcie kontroli NIK Wody Polskie złożyły do MI
korektę rozliczenia dotacji 28 uwzględniającą w rozliczeniu końcowym pełną kwotę ww. faktury, lecz
korekta ta została odrzucona przez zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w MI 29.

Badaniem NIK objęto 10 umów o dofinansowanie, w trakcie którego nie stwierdzono przypadków
wydatkowania środków publicznych w sposób nielegalny, niecelowy, niegospodarny i nierzetelny.
Stwierdzono zawarcie czterech umów o dofinansowanie oraz pięciu aneksów do umów zawartych
przed 2018 r. niezgodnie z wewnętrznymi przepisami 30, tj. bez uzyskania pisemnej zgody Prezesa
PGW WP oraz bez pozytywnej opinii dyrektora Departamentu Ekonomicznego w KZGW.
28
29
30

10 marca 2021 r.
Pismem z 17 marca 2021 r., znak GM-DGWiZS-ZF.3123.13.2021, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej zażądała anulowania przez PGW WP złożonej korekty rozliczenia dotacji, gdyż uznała ją za
nieprawidłową.
§ 1 w związku z § 4 ust. 1 i 7 zarządzenia nr 59/2019 Prezesa PGW WP z 16 października 2019 r. określającego zasady
zawierania, informowania i przekazywania przez jednostki organizacyjne PGW WP umów o dofinansowanie, pre-umów,
umów dotacji, porozumień oraz aneksów i załączników do tych umów, na potrzeby realizacji przedsięwzięć
finansowanych i planowanych do finansowania ze źródeł: Funduszy Europejskich; dofinansowanych (dotacje) z budżetu
jednostek samorządu terytorialnego; NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
innych jednostek sektora finansów publicznych; pożyczek i kredytów.
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3.1.2.6. ZOBOWIĄZANIA

Wykonanie zobowiązań w 2020 r. wyniosło na 31 grudnia 2020 roku 973 313,0 tys. zł, co stanowiło
93,6% planu po zmianach, a jednocześnie 151,2% wykonania w odniesieniu do 2019 r.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów według sprawozdania wykonania planu
finansowego PGW WP w 2020 r. wynosiły na koniec roku 583 186,8 tys. zł, co stanowiło 70,9% planu
po zmianach oraz 384,8% wykonania w 2019 r.

Według sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP w 2020 r. nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r.

3.1.3. GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI

Działania PGW WP w zakresie postępowania z wolnymi środkami były zgodne z § 6 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek
sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie 31.

W Wodach Polskich stan środków pieniężnych na początek 2020 r. wyniósł 370 913,0 tys. zł, a na
koniec 2020 r. – 600 325,0 tys. zł, i środki w tej wysokości, w ramach konsolidacji, zostały ulokowane
31 grudnia 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako depozyt overnight. W porównaniu
do planowanego stanu środków pieniężnych lokowanych w depozyt overnight (89 885,0 tys. zł),
wykonanie wyniosło 667,9% planu po zmianach. Natomiast w porównaniu do wykonania w 2019 r.
stan ww. środków był wyższy o 10,8%.

Średnia kwota środków przekazywanych w depozyt overnight z 12 miesięcy 2020 r. wyniosła
5 483,1 tys. zł; najwyższą średnią kwotę środków przekazywanych w depozyt overnight zanotowano
w KZGW (65 796,9 tys. zł), a najniższą – w RZGW w Białymstoku (112,9 tys. zł).
Z tytułu zagospodarowania wolnych środków PGW WP uzyskało przychody w postaci odsetek
w wys. 553,5 tys. zł.

3.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach funkcji 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic realizowano jedno zadanie,
jedno podzadanie i dwa działania. Plan kosztów realizacji zadań nie był zmieniany i wynosił
1434,0 tys. zł. Na realizację zadania 11.4W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do
obrony państwa poniesiono koszty w wys. 927,7 tys. zł, tj. 64,7% planu 32.

W ramach funkcji 12 Środowisko realizowano jedno zadanie – 12.5W Ochrona wód i gospodarowanie
zasobami wodnymi, a w jego ramach trzy podzadania i jedenaście działań. Plan kosztów realizacji
zadania po zmianach wynosił 1 611 809,2 tys. zł. Wykonanie wyniosło 1 575 910,0 tys. zł, tj. 97,8%.
Na realizację poszczególnych podzadań poniesiono następujące koszty:
-

-

-

31
32

Podzadanie 12.5.1.W Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych – 265 128,3 tys. zł
(67,7% planu według ustawy budżetowej i 87,0% planu po zmianach). Osiągnięta wartość
miernika, określonego jako stopień zaawansowania prac nad II aktualizacją planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (w %), wyniosła 73%, wobec przewidywanych
73%.
Podzadanie 12.5.2.W Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną
z gospodarowaniem zasobami wodnymi – 1 117 680,0 tys. zł (104,1% planu według ustawy
budżetowej i 99,5% planu po zmianach). Osiągnięta wartość miernika, określonego jako stopień
realizacji potrzeb w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa przy konieczności zachowania
jego dobrego stanu (w %), wyniosła 23%, wobec przewidywanych 28% (82,1% planowanej
wartości).
Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa – 193 101,7 tys. zł (190,8% planu według
ustawy budżetowej i 104,9% planu po zmianach). Osiągnięta wartość miernika, określonego jako
liczba realizowanych w danym roku przedsięwzięć wynikających z planów zarządzania ryzykiem

Dz. U. poz. 1864.
Dane wg Rb-BZ2 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym
za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r. – skorygowane sprawozdanie z 15 kwietnia 2020 r.
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powodziowym (w szt.), wyniosła 199, wobec przewidywanego 145 (137,2% planowanej
wartości).

W realizacji wartości mierników dla poszczególnych działań wystąpiły następujące odchylenia:
-

-

-

-

działanie 12.5.1.2 Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych – osiągnięta wartość
miernika, określonego jako liczba realizowanych w danym roku przedsięwzięć (w szt.), wyniosła
44, wobec planowanych 38. Wcześniejsza realizacja zadań inwestycyjnych wynikała
z oszczędności poprzetargowych oraz zmian w harmonogramach zadań pierwotnie ujętych
w ramach wskaźnika.

działanie 12.5.2.3 Wykonanie praw właścicielskich w zakresie powierzonego majątku – osiągnięta
wartość miernika, określonego jako procentowy udział wpływów zrealizowanych w danym roku
z tytułu wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa (w %), wyniosła 120,1%, wobec
planowanego 100%. Większa realizacja wynikała z rzeczywistych wpływów z umów
majątkowych i rybackich oraz z aktualizacji procedur gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
w zakresie wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem.
działanie 12.5.2.4 Usuwanie skutków powodzi – osiągnięta wartość miernika, określonego jako
stopień likwidacji skutków powodzi w majątku Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną
(w %), wyniosła 7%, wobec planowanego 100%. Przyczyną braku realizacji było nieprzyznanie
przez MGMiŻŚ środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi
I konieczność realizacji tych zadań ze środków własnych przeznaczonych na zadania
utrzymaniowe pochodzące z wygospodarowanych oszczędności.

działanie 12.5.3.1 Planowanie i koordynacja zarządzania ryzykiem powodziowym – osiągnięta
wartość miernika, określonego jako stopień zaawansowania prac nad opracowaniem aktualizacji
planów zarządzania ryzykiem powodziowym (w %), wyniosła 71%, wobec planowanego 80%.
Na obniżenie % wykonania miernika wpływ miała weryfikacja kosztów oraz oszczędności.

Dla zadania pn. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa głównymi
czynnikami, które wpłynęły na wykonanie wartości miernika określonego jako procent realizacji
zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)
(na poziomie 70,5% zamiast 100%) były: stan pandemiczny w związku z Covid-19 oraz przekazanie
dotacji na cele obronne dopiero we wrześniu 2020 r.

3.2. SPRAWOZDANIA

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań za 2020 r. przez PGW WP:
−
−

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej,
z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym (Rb-BZ2),

oraz
−

sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r.: o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) oraz o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym za okres od początku
roku do dnia 31.12.2020 r. przekazano do MI 12 marca 2021 r. Skorygowane sprawozdanie
Rb-BZ 2 złożono 15 kwietnia 2021 r. Różnice w sprawozdawanych kosztach rocznych osiągnęły
wartość 26 819,5 tys. zł, z czego największa zmiana dotyczyła kosztów przedstawianych przez RZGW
w Krakowie (wzrost o 16 853,9 tys. zł).

Sprawozdania Rb-N oraz Rb-Z za IV kwartał 2020 r. sporządzono terminowo 33. Zawierały one dane
zgodne z danymi prezentowanymi w zestawieniu obrotów i sald na 31 grudnia 2020 r.
sporządzonym 4 lutego 2021 r. Niemniej jednak dane te zostały przygotowane na podstawie
wszystkich zapisów w księgach rachunkowych, w tym zapisów utrzymywanych w stanie edycji, tym
samym nie można uznać, że zawierały one wiarygodne dane o należnościach i zobowiązaniach.
Do 19 kwietnia 2021 r. kontrolerzy NIK nie otrzymali kopii korekt ww. sprawozdań, ani informacji
o ich sporządzeniu.
33

Kontrola wykazała, że sprawozdania Rb-N oraz RB-Z za IV kwartał 2020 r., a także roczne sprawozdanie
Rb-UZ zostały przekazane do MI 8 lutego 2021 r., pismem znak KGF.3122.1.2020.MU.
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W związku z powyższym NIK odstępuje od wydania opinii o tych sprawozdaniach. Natomiast NIK
pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego PGW WP w 2020 r. oraz
sprawozdanie Rb-BZ2 z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym.
Główny księgowy PGW WP przekazał 5 maja 2021 r. do Departamentu Środowiska NIK dokumenty
potwierdzające sporządzenie i przesłanie do MI korekty sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2020 r. Jak
oświadczył korekta ww. sprawozdania związana była z wprowadzaniem zapisów do ewidencji
księgowej pomiędzy dniem złożenia tego sprawozdania, tj. 8 lutego 2021 r., a dniem zamknięcia ksiąg
rachunkowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. – według stanu na 31 grudnia
2020 r.

Jednocześnie oświadczył, że sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2020 r. o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji nie podlega korekcie.

3.3.KSIĘGI RACHUNKOWE

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych PGW WP przeprowadzono na próbie 95 zapisów
księgowych (i odpowiadających im dowodów księgowych), łącznie na 212 546,3 tys. zł, z tego
26 zapisów księgowych, łącznie na 53 533,2 tys. zł, wylosowanych metodą monetarną oraz
69 zapisów księgowych wybranych metodą niestatystyczną (dobór celowy) – łącznie na
159 013,1 tys. zł.
W przypadku wszystkich badanych zapisów księgowych stwierdzono nieprawidłowości (więcej niż
jedna nieprawidłowość w kilku dowodach) 34. I tak w przypadku:

1) 95 zapisów, łącznie na 212 546,3 tys. zł, stwierdzono brak jednoznacznego powiązania zapisu
w dziennikach księgowych z dowodami księgowymi, w związku z nieuregulowaniem
w dokumentacji wewnętrznej PGW WP jednolitych zasad nadawania numeracji dowodom
księgowym, będącym podstawą zapisów w systemie finansowo-księgowym.
Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym
po kontroli P/20/001, że nie kwestionuje faktu nanoszenia w jednostkach organizacyjnych
PGW WP numeracji na dowody księgowe, lecz brak możliwości jednoznacznego powiązania
dowodu księgowego z zapisem w dziennikach dowodów. Kontrola wykazała różnice w sposobie
numerowania dowodów księgowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PGW WP
wynikające, w opinii NIK, z nieopisania w Polityce rachunkowości zasad nadawania numeracji
dowodom księgowym.

Zdaniem NIK brak jednoznacznego sposobu numeracji dokumentów księgowych w PGW WP
skutkował brakiem jednoznacznego powiązania zapisów w dzienniku z dowodami księgowymi,
co było niezgodne z art. 14 ust. 2 uor 35.

2) 82 zapisów, łącznie na 147 789,1 tys. zł, stwierdzono, że główny księgowy PGW WP nie dokonał
wstępnej kontroli dowodów księgowych będących podstawą tych zapisów, w związku
z wprowadzeniem w PGW WP rozwiązań organizacyjnych, a następnie regulacji wewnętrznych,
niezgodnych z art. 54 ufp.

Ponadto w ramach badania 145 dokumentów księgowych, łącznie na 44 622,3 tys. zł,
skontrolowanych w ramach badania 10 umów o dofinansowanie z budżetu UE, stwierdzono,
że 55 dokumentów księgowych, łącznie na 15 994,4 tys. zł, nie zostało także poddanych wstępnej
kontroli przez głównego księgowego.

Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym
po kontroli P/20/001 36, że: Ustawa o finansach publicznych nie uprawnia kierownika jednostki
sektora finansów publicznych, takiej jak państwowa osoba prawna, do powierzenia zadań
głównego księgowego innym osobom, gdyż prowadziłoby to do sytuacji multiplikowania funkcji
głównego księgowego w tej jednostce. […] Nie negując oczywistego prawa Prezesa PGW WP, jako
kierownika jednostki, do powierzania na mocy art. 53 ufp pracownikom zadań z zakresu
gospodarki finansowej, należy […] podkreślić, że do zakresu gospodarki finansowej nie zalicza się
34
35
36

W tym dwa rodzaje błędów o charakterze systemowym.
Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi
i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Str. 49.
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czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, bowiem zadania i odpowiedzialność
w tym zakresie kierownik zobowiązany jest obligatoryjnie przekazać głównemu księgowemu.
Zdaniem NIK niedokonywanie przez głównego księgowego wstępnej kontroli dowodów
księgowych, a także regulacje wewnętrzne dopuszczające takie postępowanie w odniesieniu do
RZGW, były niezgodne z art. 54 ust. 1 pkt 3 ufp. Tym samym nie można uznać, iż rozwiązania
wdrożone w PGW WP, w tym w drodze zarządzenia Prezesa PGW WP nr 39/2020, były
prawidłową realizacją wniosków sformułowanych przez NIK w wystąpieniu pokontrolnym po
kontroli P/20/001.

3) Czterech zapisów, łącznie na 3083,0 tys. zł, stwierdzono błąd w zakresie nanoszenia poprawek
w dokumentach wewnętrznych wytworzonych w PGW WP w ramach prowadzonej kontroli
merytorycznej lub formalno-rachunkowej dowodu księgowego, tj. dokonanie poprawek
niezgodnie z wymogami art. 22 ust. 3 w związku z art. 22 ust. 1 uor.

4) Dziesięciu zapisów, łącznie na 2119,0 tys. zł, stwierdzono błędną datę operacji gospodarczej na
dowodzie księgowym, tj. niezgodną z datą wystąpienia tej operacji.
Zdaniem NIK, dowody księgowe zawierające błędne daty operacji gospodarczej były niezgodne
z art. 22 ust. 1 uor i jako nierzetelne nie powinny być podstawą ujęcia operacji gospodarczych
w księgach rachunkowych.

5) Jednego zapisu, na 335,0 tys. zł, stwierdzono brak daty zatwierdzenia dokumentu księgowego
będącego podstawą tego zapisu.

Zdaniem NIK niepodanie daty zatwierdzenia dowodu księgowego było postępowaniem
nierzetelnym.

6) Trzynastu zapisów, łącznie na 48 011,5 tys. zł, stwierdzono sporządzenie lub korektę dekretacji
po wstępnej kontroli lub przed kontrolą formalno-rachunkową.
Zdaniem NIK powyższe postępowanie było niezgodne z przepisami wewnętrznymi,
tj. z instrukcją obiegu dokumentów księgowych.

7) Szesnastu zapisów, łącznie na 40 659,3 tys. zł, wprowadzono trwały zapis do ksiąg
rachunkowych dot. operacji gospodarczej przed wstępną kontrolą dokumentu księgowego
będącego podstawą tego zapisu.
Zdaniem NIK dokonywanie trwałych zapisów w księgach rachunkowych przed kontrolą dowodu
księgowego, a także postanowienia instrukcji obiegu dokumentów dopuszczające takie działanie,
były niezgodne z art. 54 ust. 1 pkt 3 ufp.

8) Szesnastu zapisów, łącznie na 6 753,9 tys. zł, stwierdzono wskazanie w dekretacji dokumentu
księgowego, a następnie ujęcie w księgach, operacji gospodarczej w innym okresie aniżeli okres,
w którym wystąpiła ta operacja, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 uor.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zgodnie z art. 20 ust. 1 uor do ksiąg rachunkowych
okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło
w tym okresie sprawozdawczym. Tym samym nieujęcie operacji gospodarczej w okresie
sprawozdawczym w którym wystąpiła ta operacja uniemożliwia realizację także wymogu art. 24
ust. 1 uor.

Ponadto stwierdzono następujące nieprawidłowości:
-

-

Utrzymywanie zapisów w stanie edycji, tj. stosowanie w systemie finansowo-księgowym funkcji
bufora, pomimo tego, że w zasadach (polityce) rachunkowości nie wskazano możliwości
tymczasowego wykorzystywania takiej funkcji, co stanowiło naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c
uor.
Niesporządzenie zestawień obrotów i sald do 20 dnia następnego miesiąca dla miesięcznych
okresów sprawozdawczych: styczeń, luty, marzec 2020 r., tj. niezgodnie z art. 24 ust. 4 uor oraz
pkt 1.6 polityki rachunkowości.
Brak oznaczenia w 2020 r. wersji oprogramowania ZSZ Eden na zestawieniach wyświetlanych na
ekranie monitora komputera oraz na wydrukach z ksiąg w 2020 r., co było niezgodne z art. 13
ust. 4 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c uor.
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-

Zamykanie w różnych terminach miesięcznych okresów sprawozdawczych w jednostkach
organizacyjnych PGW WP, w tym kończenie w różnych terminach ujmowania operacji
gospodarczych w danym okresie sprawozdawczym.
Kontrola NIK wykazała, że w 2020 r. zamknięcie miesięcznych okresów sprawozdawczych
nastąpiło w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PGW WP w różnych terminach,
w przypadku miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj oraz listopad.
Od stycznia 2020 r. do marca 2020 r. (włącznie) wszystkie jednostki organizacyjne PGW WP
kończyły tego samego dnia wprowadzenie do danego okresu rozliczeniowego zapisów
dot. operacji gospodarczych, tj. odpowiednio: 15 lutego, 14 marca i 15 kwietnia 2020 r.

Kontrola dzienników prowadzonych przez poszczególne RZGW i KZGW wykazała, że począwszy
od okresu rozliczeniowego kwiecień 2020 r. w różnych terminach ujmowano w księgach
operacje gospodarcze w danym miesięcznym okresie sprawozdawczym, przy czym różnica
wynosiła od dwóch do pieciu dni kalendarzowych w przypadku okresów rozliczeniowych:
kwiecień 2020 r. – listopad 2020 r.
-

Najwyższa Izba Kontroli zauważa podejmowanie działań w PGW WP, w celu ujednolicenia dat
zamykania miesięcznych okresów sprawozdawczych w księgach rachunkowych. Niemniej jednak
stwierdzone przypadki występowania ww. różnic świadczą o naruszeniu art. 20 ust. 1 uor.
Zamykanie miesięcznych okresów sprawozdawczych po dacie wygenerowania zestawienia
obrotów i sald, tj. niezgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 uor.
I tak w przypadku okresu sprawozdawczego:

a) styczeń – w jednostkach organizacyjnych PGW WP, takich jak: RZGW w Bydgoszczy, KZGW,
RZGW we Wrocławiu, RZGW w Krakowie, RZGW w Lublinie;

b) luty – w jednostkach organizacyjnych PGW WP, takich jak: RZGW w Szczecinie, RZGW
w Bydgoszczy, KZGW, RZGW w Krakowie, RZGW w Lublinie;
c) marzec – w jednostkach organizacyjnych PGW WP, takich jak: RZGW w Szczecinie, RZGW
w Bydgoszczy, RZGW w Gliwicach, RZGW w Krakowie, KZGW, RZGW w Lublinie;

d) kwiecień – w jednostkach organizacyjnych PGW WP, takich jak: KZGW, RZGW w Krakowie,
RZGW w Lublinie;
-

-

e) maj – w jednostkach organizacyjnych PGW WP, takich jak: RZGW w Krakowie; RZGW
w Lublinie.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych 537 zapisów dotyczących dokumentów księgowych
przed ich wystawieniem 37.
Zdaniem NIK wprowadzanie do ksiąg rachunkowych, nawet w stanie edycji, zapisów
dotyczących dokumentów księgowych nieistniejących w dniu dokonywania zapisu było
niezgodne z art. 20 ust. 2 uor.

Brak kontrasygnaty głównego księgowego na umowach realizowanych w 2020 r., a zawieranych
w RZGW w latach 2018–2020 i dotyczących zaciągnięcia zobowiązań.
Kontrola wykazała, że 70 dokumentów księgowych o łącznej wartości 70 127,0 tys. zł zostało
zatwierdzonych do płatności w związku z realizacją umów, które nie były poddane wstępnej
kontroli przez głównego księgowego.
Zdaniem NIK brak podpisu głównego księgowego na ww. umowach świadczy o działaniu
niezgodnym z art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 54 ust. 3 ufp.

37

RZGW w Białymstoku – 111; RZGW w Bydgoszczy – 21; RZGW w Warszawie– 160; RZGW we Wrocławiu – 245.
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4. INFORMACJE DODATKOWE

W wystąpieniu pokontrolnym do Prezesa PGW WP skierowanym 26 kwietnia 2021 r., Najwyższa
Izba Kontroli wnosiła o:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Uregulowanie sposobu numeracji dowodów księgowych w PGW WP celem zapewnienia
jednoznacznego powiązania tych dowodów z zapisami w dzienniku dowodów.
Zapewnienie realizacji w PGW WP zadań w zakresie wstępnej kontroli dokonywanej przez
głównego księgowego stosownie do art. 54 ufp.
Zapewnienie sporządzania zestawień obrotów i sald oraz zamykania miesięcznych okresów
sprawozdawczych zgodnie z przepisami uor oraz przyjętymi w PGW WP zasadami
rachunkowości.
Wskazanie w polityce rachunkowości, że w systemie finansowo-księgowym istnieje funkcja
bufora, która może być wykorzystywana tymczasowo nie dłużej jednak niż do terminu
sporządzania sprawozdań.
Wyeliminowanie przypadków sporządzania sprawozdań Rb-N oraz Rb-Z na podstawie
nietrwałych zapisów.
Wprowadzenie dat granicznych księgowania dowodów księgowych do okresu zgodnego z datą
wystąpienia operacji gospodarczej, w przypadku gdy dowód wpływa do jednostki w następnym
okresie sprawozdawczym.
Wyeliminowanie przypadków wprowadzania do ksiąg rachunkowych zapisów z dokumentów
księgowych nieistniejących w dniu tworzenia zapisu.
Podjęcie działań zapewniających by zawieranie umów o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
poprzedzone było uzyskaniem opinii i zgody od osób określonych w przepisach wewnętrznych.

Prezes PGW WP 17 maja 2021 r. zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego.

Uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z 28 maja
2021 r. spośród trzech zgłoszonych przez Prezesa PGW WP zastrzeżeń jedno zostało uwzględnione
w części, a dwa zastrzeżenia zostały oddalone.
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5. ZAŁĄCZNIKI

5.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY
POLSKIE

Oceny sposobu wykonania planu finansowego PGW WP w 2020 r. dokonano stosując kryteria 38 oparte na
wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku 39.
Przychody (P):

1 412 499,7 tys. zł 40

Koszty (K) (łącznie z wydatkami majątkowymi):

1 578 385,4 tys. zł3

Waga przychodów w łącznej kwocie:

(Wp = P : G) 0,4723

Łączna kwota (G = P + K):

2 990 885,1 tys. zł

Waga kosztów (łącznie z wydatkami majątkowymi)
w łącznej kwocie:

(Wk = K : G) 0,5277

Ocena cząstkowa przychodów (Op):

5

Nieprawidłowości w przychodach w łącznej kwocie 0,00 zł, tj. 0,0% przychodów ogółem.
Nieprawidłowości w kosztach (łącznie z wydatkami majątkowymi) w łącznej kwocie 0,00 zł, tj. 0,0%
kosztów ogółem.
Ocena cząstkowa kosztów (Ok)
(łącznie z wydatkami majątkowymi):

Łączna ocena przychodów i kosztów

5

ŁO 41:

=5 x 0,4723+5 x 0,5277 = 5,00

Ocena cząstkowa została obniżona o 2 punkty ze względu na nieprawidłowości wynikające z badania
ksiąg rachunkowych.

Opinia o sprawozdaniach: NIK odstępuje od wydania opinii o sprawozdaniach Rb-N oraz Rb-Z
za IV kwartał 2020 r. Natomiast NIK pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego
PGW WP w 2020 r. oraz sprawozdanie Rb-BZ2 z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym.

Ocena ogólna:

38
39
40
41

(3) opisowa

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/.
Według danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego PGW WP w 2020 r.
ŁO = Op x Wp + Ok x Wk
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5.2.WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
2019

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

1

2

3

Plan wg ustawy
budżetowej1)
tys. zł
4

2020
Plan po
zmianach

Wykonanie

5

6

4:3

6:3

7

8

%

6:4

6:5

9

10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
I

Stan na początek roku

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Środki obrotowe, w tym:

594 873,7

615 560,0

615 560,0

914 982,9

103,5

153,8

148,6

148,6

1.1

Środki pieniężne

344 911,9

370 913,0

370 913,0

541 887,3

107,5

157,1

146,1

146,1

1.2

Należności krótkoterminowe

245 663,9

240 906,0

240 906,0

365 585,4

98,1

148,8

151,8

151,8

1.2.1

z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2

od jednostek sektora finansów publicznych

1.3

Zapasy

4 297,9

3 741,0

3 741,0

7 510,2

87,0

174,7

200,8

200,8

2

Należności długoterminowe

1 612,2

1 612,0

1 612,0

1 983,1

100,0

123,0

123,0

123,0

2.1

z tytułu udzielonych pożyczek

2.2

od jednostek sektora finansów publicznych

3

Zobowiązania

360 445,2

180 086,0

180 086,0

643 672,4

50,0

178,6

357,4

357,4

3.1

z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

76 309,9

150 930,0

150 930,0

151 552,6

197,8

198,6

100,4

100,4

3.2

wymagalne

II

Przychody ogółem

1

Przychody z prowadzonej działalności, z tego:

1.1

Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ

1.2

Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

1.3

Przychody za usługi wodne wymienione w art. 255 ust. 1-9 Pw
wg stawek ujętych w art. 274, w tym:

1.3.1

Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych

67,1
1 585 979,0

1 224 655,0

1 269 683,2

1 412 499,7

77,2

89,1

115,3

111,2

538 574,4

582 002,0

632 178,0

785 096,6

108,1

145,8

134,9

124,2

525 396,0

572 038,0

618 156,0

769 111,8

108,9

146,4

134,5

124,4

536 556,0

566 556,0

705 952,5

131,6

124,6
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Wykonanie
6

4:3

6:3

7

8

%

6:4

6:5

9

10

1 314,0

100,0

131,5

10,0

131,5

1.3.2

Wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg
wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu
Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach
powierzchniowych

1.3.3

Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów
pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa
właścicielskie Skarbu Państwa

5 400,0

7 400,0

8 360,6

154,8

113,0

1.3.4

Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania
rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących
stanowiących własność Skarbu Państwa

5 057,0

5 500,0

6 334,2

125,3

115,2

7 636,0

14 500,0

16 611,3

217,5

114,6

1.3.5

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów
o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe
Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania
mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną

1.3.6

Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub
urządzeń wodnych

7 666,0

11 500,0

18 291,3

238,6

159,1

1.3.7

Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny
materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy
przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej

1.3.8

Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej

304,0

1 100,0

1 240,1

407,9

112,7

1.3.9

Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej

8 105,0

11 500,0

12 190,3

150,4

106,0

1.4

Przychody z działalności gospodarczej

12 883,0

9 842,0

13 900,0

15 847,5

76,4

123,0

161,0

114,0

1.5

Pozostałe przychody

295,4

122,0

122,0

137,3

41,3

46,5

112,6

112,6

2

Dotacje i subwencje z budżetu państwa

910 433,9

438 739,0

433 739,0

419 736,1

48,2

46,1

95,7

96,8

3

Środki otrzymane z Unii Europejskiej

90,0

90,0

3 111,3

3457,0

3457,0

4

Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych

27 986,0

148 773,0

148 773,0

116 769,6

531,6

417,2

78,5

78,5

5

Pozostałe przychody, w tym:

108 984,7

55 051,0

54 903,2

87 786,1

50,5

80,5

159,5

159,9

5.1

Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:

20 378,6

5 100,0

4 300,0

4 498,2

25,0

22,1

88,2

104,6

5.1.1

Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu
skarbowych papierów wartościowych

2 848,6

1 500,0

700,0

604,9

52,7

21,2

40,3

86,4
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5.2

Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów
publicznych

5.3

Równowartość odpisów amortyzacyjnych

III

Plan wg ustawy
budżetowej1)
tys. zł
4

2020
Plan po
zmianach
5

Wykonanie
6

4:3

6:3

7

8

153,0

171,0

171,0

27 683,0

49 798,0

49 798,0

33 188,5

179,9

Koszty ogółem

1 597 301,9

1 568 215,0

1 613 243,2

1 578 385,4

1

Koszty funkcjonowania

1 451 748,8

1 568 215,0

1 613 243,2

1.1

Amortyzacja

388 487,9

291 694,0

1.2

Materiały i energia

54 846,9

1.3

Usługi obce

1.4

%

6:4

6:5

9

10

111,7

100,0

119,9

66,6

66,6

98,2

98,8

100,6

97,8

1 578 385,4

108,0

108,7

100,6

97,8

367 135,1

461 792,9

75,1

118,9

158,3

125,8

112 420,0

75 118,5

51 074,0

205,0

93,1

45,4

68,0

451 562,6

445 577,0

467 395,6

415 913,3

98,7

92,1

93,3

89,0

Wynagrodzenia z tego:

361 286,8

383 697,0

386 900,4

375 928,4

106,2

104,1

98,0

97,2

1.4.1

osobowe

360 395,0

381 416,0

381 416,0

370 895,7

105,8

102,9

97,2

97,2

1.4.2

bezosobowe

891,8

2 281,0

5 484,4

5 032,6

255,8

564,3

220,6

91,8

1.4.3

pozostałe

1.5

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 012,7

3 680,0

4 328,1

3 497,5

61,2

58,2

95,0

80,8

1.6

Składki, z tego na:

65 539,8

71 287,0

70 287,0

68 121,0

108,8

103,9

95,6

96,9

1.6.1

Ubezpieczenie społeczne

59 077,4

61 942,0

63 342,0

61 406,8

104,8

103,9

99,1

96,9

1.6.2

Fundusz pracy

6 462,3

9 345,0

6 945,0

6 714,1

144,6

103,9

71,8

96,7

1.6.3

Fundusz Emerytur Pomostowych

1.6.4

Pozostałe

1.7

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8

Podatki i opłaty, w tym:

6 101,4

9 327,0

7 815,4

6 188,3

152,9

101,4

66,3

79,2

1.8.1

podatek akcyzowy

192,2

1 538,0

205,4

183,4

800,2

95,4

11,9

89,3

1.8.2

Podatek od towarów i usług (VAT)

1.8.3

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 167,7

1 442,0

819,4

701,3

123,5

60,1

48,6

85,6

1.8.4

podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek
samorządu terytorialnego

399,9

528,0

502,5

454,1

132,0

113,6

86,0

90,4
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1.8.5

opłaty na rzecz budżetu państwa

1.8.6

podatek od nieruchomości

1.9
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5

6

4:3

6:3

7

8

%

6:4

6:5

9

10

40,9

129,0

69,8

38,8

315,6

94,9

30,1

55,6

4 300,7

4 415,0

4 943,3

4 810,8

102,7

111,9

109,0

97,3

Pozostałe koszty funkcjonowania

117 910,8

250 533,0

234 263,1

195 870,2

212,5

166,1

78,2

83,6

2

Koszty realizacji zadań, w tym:

142 944,1

2.1

środki przekazane innym podmiotom

142 944,1

3

Pozostałe koszty, w tym:

2 608,9

3.1

Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym
jednostkom na wydatki majątkowe)

2 608,9

IV

Wynik brutto (poz. II – III)

-11 322,9

-343 560,0

-343 560,0

-165 885,7

3034,2

1465,0

48,3

48,3

V

Obowiązkowe obciążenia wyniku

742,0

3 178,0

3 178,0

1 271,3

428,3

171,3

40,0

40,0

1

Podatek dochodowy od osób prawnych

742,0

3 178,0

3 178,0

1 271,3

428,3

171,3

40,0

40,0

2

Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym

2.1

Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków
finansowych)

VI.

Wynik netto (poz. IV – V)

-12 064,9

-346 738,0

-346 738,0

-167 157,0

2873,9

1385,5

48,2

48,2

VII.

Dotacje i subwencje z budżetu państwa

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Dotacje i subwencje ogółem, z tego:

2 024 929,7

2 030 705,0

2 039 874,0

1 045 466,0

100,3

51,6

51,5

51,3

1.1

podmiotowa

1.2

przedmiotowa

1.3

celowa

904 867,6

414 440,0

409 440,0

406 184,0

45,8

44,9

98,0

99,2

1.4

celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE bieżące

25 927,1

119 294,0

119 294,0

82 570,4

460,1

318,5

69,2

69,2

1.4.1

w tym: na współfinansowanie

4 378,3

19 200,0

19 200,0

12 405,3

438,5

283,3

64,6

64,6

1.5

celowa na finansowanie projektów z udziałem środków
UE – majątkowe

789 908,7

1 214 971,0

1 214 971,0

542 139,2

153,8

68,6

44,6

44,6

1.5.1

w tym na współfinansowanie

205 832,0

217 059,0

217 059,0

57 297,8

105,5

27,8

26,4

26,4
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1.6

na inwestycje i zakupy inwestycyjne

VIII

Środki na wydatki majątkowe (nakłady na rzeczowe aktywa
trwałe i wartości niematerialne i prawne)

1

w tym: Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane
wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz
utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)

2

Inwestycje unijne (wkład własny)

3

Inwestycje unijne (wkład własny)

4

Środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw 42)

5

Inwestycje finansowane z pożyczki

6

Wkład własny

7

Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu
terytorialnego

IX

Środki przyznane innym podmiotom

X

Stan na koniec roku

1

Plan wg ustawy
budżetowej1)
tys. zł
4

2020
Plan po
zmianach

Wykonanie

5

6

4:3

6:3

7

8

%

6:4

6:5

9

10

304 226,3

282 000,0

296 169,0

14 572,4

92,7

4,8

5,2

4,9

1 194 207,8

2 444 532,0

2 456 015,4

1 166 267,2

204,7

97,7

47,7

47,5

304 465,6

282 000,0

296 169,0

14 572,4

92,6

4,8

5,2

4,9

789 908,7

1 214 971,0

1 214 971,0

543 382,8

153,8

68,8

44,7

44,7

11 191,7

7 367,0

13 546,1

8 040,0

65,8

71,8

109,1

59,4

680 000,0

670 682,7

421 796,1

62,0

62,9

260 194,0

260 194,0

177 795,9

68,3

68,3

452,7

679,9

88 641,8

293,5

200,6

150,2

145 553,0
x

x

x

x

x

x

x

x

Środki obrotowe, w tym:

914 982,9

331 462,0

331 462,0

1 000 431,2

36,2

109,3

301,8

301,8

1.1

Środki pieniężne

541 887,3

89 885,0

89 885,0

804 319,9

16,6

148,4

894,8

894,8

1.2

Należności krótkoterminowe

365 585,4

240 000,0

240 000,0

184 751,9

65,6

50,5

77,0

77,0

1.2.1

z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2

od jednostek sektora finansów publicznych

1.3

Zapasy

7 510,2

1 577,0

1 577,0

11 359,4

21,0

151,3

720,3

720,3

2

Należności długoterminowe:

1 983,1

40 995,0

40 995,0

22 385,0

2067,3

1128,8

54,6

54,6

2.1

z tytułu udzielonych pożyczek

2.2

od jednostek sektora finansów publicznych

42

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

22

Załączniki
2019
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

1

2

3

Plan wg ustawy
budżetowej1)
tys. zł
4

2020
Plan po
zmianach
5

Wykonanie
6

4:3

6:3

7

8

%

6:4

6:5

9

10

3

Zobowiązania

643 672,4

1 040 000,0

1 040 000,0

973 313,0

161,6

151,2

93,6

93,6

3.1

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

151 552,6

822 051,0

822 051,0

583 186,8

542,4

384,8

70,9

70,9

3.2

Wymagalne

0,0

0,0

67,1

Część C Dane uzupełniające
1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt
u Ministra Finansów

541 887,3

89 885,0

89 885,0

600 325,5

16,6

110,8

667,9

667,9

1.1

- depozyty overnight (O/N)

541 887,3

89 885,0

89 885,0

600 325,5

16,6

110,8

667,9

667,9

1.2

- depozyty terminowe

1)

*)

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.).

Opracowanie własne na podstawie akt kontroli, w tym sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP w 2020 r.
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5.3. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Finansów

8. Minister Infrastruktury

9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

11. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

12. Komisja Infrastruktury Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

13. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
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