
1 
 
 

 

 
 
 
 

KSI.430.004.2022 
Nr ewid. 85/2022/P/22/001/KSI 

Wykonanie w 2021 r. planu finansowego 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie 



2 

p.o. Dyrektor Departamentu Środowiska  

 

wz. 

Paweł Trzaskowski 

Wicedyrektor 

 

 

 

Zatwierdzam: 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli 

 

 

 

Marian Banaś 

 

Warszawa, dnia        



 

3 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. WPROWADZENIE ........................................................................................................................................ 4 

2. OCENA OGÓLNA ........................................................................................................................................... 5 

3. UWAGI I WNIOSKI ....................................................................................................................................... 7 

4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA 
 WODNEGO WODY POLSKIE ........................................................................................................................ 8 

4.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ........................................................................................................................................ 8 

4.2. KSIĘGI RACHUNKOWE ............................................................................................................................................................. 17 

4.3. SPRAWOZDANIA ....................................................................................................................................................................... 19 

5. INFORMACJE DODATKOWE ..................................................................................................................... 20 

6. ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................................... 21 

6.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ................................. 21 

6.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ...................... 22 

6.3. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI .................................................. 28 

 
 



Wprowadzenie 

4 

1. WPROWADZENIE 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie1 jest państwową osobą prawną 
w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych2 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 
(rzgw) 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 wodne3, należą: 

− planowanie, prowadzenie i koordynowanie inwestycji z zakresu gospodarki 
wodnej; 

− utrzymanie wód oraz utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych;  
− 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-meteoro-

logicznej, 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 wodno- 
-prawnych 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 2021 r.4 
uzyskano przychody w wysokości 1 563 816,3 tys. zł, co stanowiło 93,3% planu 
po zmianach oraz 110,7% wykonania w 2020 r. 

W 2021 r. poniesiono koszty ogółem w wysokości 2 262 058,1 tys. zł, 
tj. o 190 740,6 tys. zł wyższe (o 9,2%) od planu po zmianach oraz wyższe 
o 10 170,4 tys. zł (o 18,5%) od planu wg ustawy budżetowej5. Koszty w 2021 r. 
stanowiły 143,3% kosztów poniesionych w 2020 r. 

Kontrola została przeprowadzona w PGW WP na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6. 

 

 
1  Dalej: PGW WP lub Wody Polskie. 
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm., dalej: ufp. 
3 Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm., dalej: Prawo wodne. 
4 Sprawozdanie przekazane do Ministerstwa Infrastruktury 14 kwietnia 2022 r. (pismo 

KFP.3122.4.2022). 
5  Ustawa budżetowa z dnia 20 stycznia 2021 r. na rok 2021 (Dz. U. poz. 190, ze zm.), 

zmieniona ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 
2021 (Dz. U. poz. 1900). 

6  Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.  

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania w 2021 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 2021 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 

- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
i rzetelności 
sporządzania 
sprawozdań 
i prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Przychody PGW WP w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 
1 563 816,3 tys. zł, tj. o 112 711,1 tys. zł (o 6,7%) niższej niż planowano. 
W stosunku do lat poprzednich były: wyższe o 37,6% w porównaniu do 
2018 r., o 1,4% niższe w porównaniu do 2019 r. oraz o 10,7% wyższe 
w porównaniu do 2020 r. Podobnie do lat poprzednich głównymi źródłami 
przychodów były dotacje z budżetu państwa oraz wpływy z tytułu usług 
wodnych określonych w art. 255 ust. 1–9 Prawa wodnego, które łącznie 
stanowiły 86,3% przychodów ogółem. 

Na koniec 2021 r. należności długoterminowe wyniosły 24 477,3 tys. zł, 
a należności krótkoterminowe 162 269,2 tys. zł Należności ogółem na 
koniec 2021 r. były niższe od należności ogółem na początek roku 2021 r. 
o 20 390,5 tys. zł, tj. o 9,8%. W PGW WP nie monitorowano poziomu 
należności przedawnionych, w tym nieściągalnych, w efekcie czego 
w jednostce kontrolowanej nie dysponowano danymi dotyczącymi poziomu 
wartości należności przedawnionych i nieściągalnych według stanu na 
31 grudnia 2021 r. Ponadto stwierdzono m.in. nieprawidłowości w zakresie 
terminowości podejmowanych czynności z zakresu windykacji należności 
w PGW WP oraz przyznania ulgi w spłacie należności. 

Zrealizowane przez PGW WP koszty w 2021 r. wyniosły 2 262 058,1 tys. zł i były 
o 190 740,6 tys. zł wyższe niż planowano (o 9,2%). W porównaniu do lat 
poprzednich (2018-2020) zrealizowane koszty były wyższe odpowiednio o: 
1 087 199,0 tys. zł (92,5%), 664 756,3 tys. zł (41,6%) oraz 683 672,7 tys. zł 
(43,3%). Koszty z tytułu amortyzacji były o 24,2% wyższe od kosztów 
wykonanych w 2020 r. i stanowiły 25,3% ogółem wykonanych kosztów w 2021 r., 
a wykonanie kosztów z tytułu pozostałych kosztów funkcjonowania, w związku 
z m.in. utworzeniem rezerwy na przyszłe zobowiązania, było na poziomie 
384,2% planu po zmianach. Jednocześnie wykonanie kosztów z tytułu usług 
obcych osiągnięto na poziomie 60,6% planu po zmianach. 

Otrzymane w 2021 r. dotacje z budżetu państwa zostały wykorzystane 
w wysokości ogółem 1 602 876,8 tys. zł (95,9% wartości określonych 
umowami dotacji) na realizację kosztów/wydatków zadań bieżących 
i inwestycyjnych. Stopień wykorzystania środków dotacji, z poszczególnych 
umów, wyniósł, od 48,0% do 100%. W przypadku umowy dotacji zawartej 
z Ministerstwem Infrastruktury7, której źródłem finansowania były środki 
na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., 
w PGW WP wykorzystano 185 387,4 tys. zł., tj. 77,7%. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie rozliczenia otrzymanych dotacji. 

Szczegółowa analiza kosztów/wydatków o łącznej wartości 239 410,4 tys. zł, 
w tym wydatków majątkowych, wykazała przypadki: nierzetelnego działania 
przy przygotowaniu i realizacji umowy na wykonanie dostaw, planowania 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego z naruszeniem zasad prowadzenia 
gospodarki finansowej w PGW WP, dofinansowania zadań państwowej 
jednostki budżetowej z naruszeniem obowiązujących przepisów; niezgodnego 
z wewnętrznymi regulacjami zawierania i rozliczania umów zleceń na usługi 
sprzątania na 2021 r. Stwierdzono także niecelowe wydatkowanie środków na 
dostawę studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania 
międzynarodowych dróg wodnych, w sytuacji, gdy zgłaszane przez rzgw 
potrzeby finansowe na działania związane z utrzymaniem wód i pozostałego 
mienia Skarbu Państwa, należące do podstawowych ustawowych obowiązków 
PGW WP, były w 2021 r. pokryte jedynie w 30,5%.  

Badanie 4 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wykazało 
w dwóch postępowaniach działania niezgodne z wewnętrznymi uregulo-

 
7  Dalej: MI. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie opisowej 
wykonanie planu 
finansowego  
w 2021 r. Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie 
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waniami dot. zamówień publicznych, przy czym wydatkowanie środków na 
te zadania było celowe i gospodarne. 

Badanie wydatków/kosztów współfinansowanych z budżetu UE nie 
wykazało nieprawidłowości. 

W 2021 r. wprowadzono w PGW WP rozwiązania organizacyjne i techniczne 
dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych w odpowiedzi na wszystkie 
wnioski formułowane w tym zakresie przez NIK po kontroli wykonania 
planu finansowego w 2020 r. NIK zauważa, że ich wdrożenie zapewniło 
prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości8 oraz ustawy o finansach publicznych. 
Stwierdzone nieprawidłowości, w zakresie niedokonywania wstępnej 
kontroli dowodów księgowych w rzgw, nieparafowania przez głównego 
księgowego umów zawieranych w rzgw, braku jednolitej numeracji 
dowodów księgowych, występowały w 2021 r. do czasu wdrożenia 
ww. działań naprawczych.  

Sprawozdania z wykonania w 2021 r. planu finansowego PGW WP, a także 
sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2021 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) 
zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo pod względem formalno- 
-rachunkowym9 i merytorycznym. Dane wykazane w sprawozdaniach 
wynikały z ewidencji księgowej, system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość i rzetelność ich sporządzania. 

W przypadku sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP 
w układzie zadaniowym BZ-Z2 zostało ono wykonane terminowo i zawierało 
dane w zakresie poniesionych kosztów zgodne z ewidencją księgową. 
Realizacja podzadań (wartość osiągniętych mierników dla podzadań) była 
na poziomie zaplanowanym, bądź przewyższała wartość zaplanowaną. 
Jednak dane w zakresie wysokości planowanych kosztów zostały wykazane 
bez uwzględnienia wprowadzonych w trakcie roku zmian. W związku z tym 
w ww. sprawozdaniu wykazano nieprawidłowy poziom poniesionych 
kosztów w stosunku do planu, co NIK ocenia negatywnie. 

 
8  Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm. – dalej: uor. 
9  W przypadku sprawozdań Rb-N oraz Rb-Z za IV kwartał 2021 r. ocena pod względem 

poprawności formalno-rachunkowej dotyczy korekty tych sprawozdań. 
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3. UWAGI I WNIOSKI 

W związku ze stwierdzonymi w PGW WP przypadkami naruszeń 
obowiązujących przepisów prawa Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o: 

1. Podjęcie działań w celu wprowadzenia w przepisach rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie10 zmian umożliwiających zaplanowanie przez PGW WP 
w planie finansowym dla wszystkich pracowników Wód Polskich 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przypadku braku układu 
zbiorowego pracy. 

2. Zapewnienie realizacji wyłącznie przez organy administracji żeglugi 
śródlądowej zadań na potrzeby rozwoju, budowy, przebudowy lub 
modernizacji śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym, w związku ze stwierdzeniem realizacji przez PGW WP, 
w odpowiedzi na pisemne polecenie z Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej11, zadań dot. zakupu opracowań istotnych dla 
ww. obszaru działań. 

 

 

 

  

 
10  Dz. U. z 2017 r. poz. 2492. 
11  Dalej: MGMiŻŚ. 

Minister właściwy 
do spraw gospodarki 
wodnej 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE 

 

4.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

4.1.1. PLANOWANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

W materiałach planistycznych na lata 2021–2024 przekazanych 3 sierpnia 2020 r. z PGW WP do 
MGMiŻŚ określono wielkości przychodów i kosztów na rok 2021 z uwzględnieniem wstępnych kwot 
dotacji celowych na realizację zadań statutowych. Przychody ogółem zaplanowano w wysokości 
1 027 244 tys. zł. Główne źródła przychodów to przychody z prowadzonej działalności w wysokości 
467 046 tys. zł (45,5% ogółu planowanych przychodów) oraz dotacje z budżetu państwa w wysokości 
401 791 tys. zł (39,1% ogółu planowanych przychodów). Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 
1 829 465 tys. zł, a najwyższe koszty dotyczyły: usług obcych – 560 279 tys. zł (30,6% planowanych 
kosztów ogółem), wynagrodzeń – 447 681 tys. zł (24,5% planowanych kosztów ogółem), składek na 
ubezpieczenie społeczne – 93 942 tys. zł (5,1% planowanych kosztów ogółem), materiałów i energii  
– 92 346 tys. zł (5,0% planowanych kosztów ogółem) oraz amortyzacji – 450 586 tys. zł 
(24,6% planowanych kosztów ogółem). 

Po uzgodnieniach z MGMiŻŚ (m.in. w zakresie kwot dotacji i planowanych kosztów), w sierpniu 2020 r., 
z PGW WP przekazano do MGMiŻŚ skorygowaną i zaktualizowaną wersję planu finansowego. Określono 
w nim wysokość planowanych przychodów ogółem w wysokości 1 427 244 tys. zł, w tym m.in.: przychody 
z prowadzonej działalności – 467 046 tys. zł (32,7% ogółu przychodów) oraz dotacje z budżetu państwa 
– 801 224 tys. zł (56,1% ogółu przychodów). Planowane koszty ogółem w wysokości 1 758 409 tys. zł, 
w tym m.in.: usługi obce – 560 279 tys. zł (31,9% planowanych kosztów ogółem), wynagrodzenia  
– 389 501 tys. zł (22,2% planowanych kosztów ogółem), składki na ubezpieczenie społeczne  
– 81 066 tys. zł (4,6% planowanych kosztów ogółem), materiały i energia – 92 346 tys. zł (5,3% plano-
wanych kosztów ogółem) oraz amortyzacja – 450 586 tys. zł (25,6% planowanych kosztów ogółem).  

Ustawą budżetową na rok 2021 ustalono plan finansowy PGW WP na rok 2021, w którym planowane 
przychody ogółem (w wysokości 1 427 244 tys. zł) oraz pozostałe pozycje przychodów i struktura 
przychodów określone zostały w niezmienionych wielkościach w porównaniu do projektu planu 
z 20 sierpnia 2020 r. Planowane koszty ogółem 1 758 409 tys. zł oraz poszczególne pozycje kosztów 
i ich struktura określone zostały w niezmienionych wielkościach w porównaniu do ww. projektu planu.  

W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. plan przychodów ogółem zwiększono do 
1 577 244 tys. zł, tj. o 150 000 tys. zł w porównaniu do ustawy budżetowej (zmiana dotyczyła jednej 
pozycji – dotacji z budżetu państwa). Planowane koszty ogółem zwiększone zostały do 1 908 409 tys. zł 
(o 150 000 tys. zł), a zwiększenie dotyczyło w całości jednej pozycji kosztów – usług obcych.  

Plan finansowy na rok 2021, według stanu na 31 grudnia 2021 r. (po zmianach zaakceptowanych przez 
Ministra Infrastruktury w uzgodnieniu z Ministrem Finansów) ustalony został w następujących 
wysokościach: 

- przychody ogółem w wysokości 1 676 527,4 tys. zł (zwiększenie o 99 283,4 tys. zł w porównaniu 
do znowelizowanej ustawy budżetowej na 2021 r.), a największe pozycje przychodów dotyczyły: 
wpływów z prowadzonej działalności w wysokości 511 249,0 tys. zł (zwiększenie o 44 203 tys. zł 
w porównaniu do znowelizowanej ustawy budżetowej), co stanowiło 30,5% ogółu przychodów, 
oraz dotacji w wysokości 980 449,0 tys. zł tys. zł (zwiększenie o 29 225,0 tys. zł w porównaniu 
do znowelizowanej ustawy budżetowej), co stanowiło 58,5% ogółu przychodów;  

- koszty ogółem w wysokości 2 071 317,5 tys. zł (zwiększenie o 162 908,5 tys. zł w porównaniu 
do znowelizowanej ustawy budżetowej), a największe pozycje kosztów dotyczyły: amortyzacji  
– 580 255,5 tys. zł (28,0% planowanych kosztów ogółem), usług obcych – 712 187,7 tys. zł (34,4% 
planowanych kosztów ogółem), wynagrodzeń – 411 579,3 tys. zł (19,9% planowanych kosztów 
ogółem), składek społecznych – 80 949,5 tys. zł (3,9% planowanych kosztów ogółem) oraz 
materiałów i energii – 69 695,8 tys. zł (3,4% planowanych kosztów ogółem);  

- wynik finansowy brutto i netto, odpowiednio, w wysokości (-)394 790,1 tys. zł oraz  
(-)398 890,1 tys. zł;  
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- środki na wydatki majątkowe – 1 974 483,9 tys. zł (zwiększenie o 448 151,9 tys. zł w porównaniu 
do znowelizowanej ustawy budżetowej). 

4.1.2. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

W 2021 r. przychody ogółem PGW WP zrealizowane zostały w wysokości 1 563 816,3 tys. zł12, 
co stanowiło 93,3% planu po zmianach oraz 110,7% wykonania w 2020 r. 

Przychody uzyskano z następujących tytułów: 

- prowadzonej działalności – w wysokości 602 847,7 tys. zł, co stanowiło 117,9% planu po zmianach 
oraz 76,8% wykonania w 2020 r., z tego: 

• z przychodów za usługi wodne wymienione w art. 255 Prawa wodnego wg stawek ujętych w art. 274  
– w wysokości 563 705,4 tys. zł, co stanowiło 117,6% planu po zmianach oraz 73,3% wykonania 
w 2020 r.; 

• z przychodów z działalności gospodarczej – w wysokości 38 072,9 tys. zł, co stanowiło 123,9% 
planu po zmianach oraz 240,3% wykonania w 2020 r.; 

• z pozostałych przychodów – w wysokości 1 069,4 tys. zł, co stanowiło 107,9% planu po zmianach 
oraz 778,9% wykonania w 2020 r.; 

- dotacji z budżetu państwa – w wysokości 789 827,5 tys. zł, co stanowiło 80,6% planu po zmianach 
oraz 188,2% wykonania w 2020 r.; 

- środków od innych jednostek sektora finansów publicznych – w wysokości 23 753,2 tys. zł, 
co stanowiło 86,5% planu po zmianach oraz 20,3% wykonania w 2020 r.; 

- pozostałych przychodów – w wysokości 147 387,9 tys. zł, co stanowiło 95,9% planu po zmianach 
oraz 167,9% wykonania w 2020 r. 

Według sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP w 2021 r. należności ogółem na koniec 
roku wyniosły 186 746,5 tys. zł, z tego należności długoterminowe 24 477,3 tys. zł, a należności 
krótkoterminowe 162 269,2 tys. zł. Należności ogółem na koniec 2021 r. były niższe od należności 
ogółem na początek roku 2021 r. (207 136,9 tys. zł) o 20 390,5 tys. zł, tj. o 9,8%.  

W Wydziale Windykacji i Egzekucji Należności w KZGW prowadzono rejestry spraw z podziałem na 
należności publicznoprawne i należności cywilnoprawne w celu wykonania czynności, o których mowa 
w art. 15 § 1 oraz art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji13. 

W 2021 r. do Wydziału Windykacji i Egzekucji Należności w KZGW PGW WP wpłynęło 4578 spraw 
łącznie na 9363,7 tys. zł, z czego uregulowano należności na kwotę 2223,0 tys. zł (z której 1613,2 tys. zł 
dotyczyło należności które wpłynęły od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.). Na koniec 2021 r. liczba 
operacji gospodarczych dotyczących należności, będących w toku postępowania windykacyjnego, 
ujętych w rejestrze cywilnoprawnym wyniosła 649 (łącznie na 5498,2 tys. zł), a dla należności ujętych 
w rejestrze publicznoprawnym 1728 (łącznie na 1705,1 tys. zł). 

Liczba zawieszonych postępowań windykacyjnych dla należności, które wpłynęły do KZGW od 
1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., na koniec roku wyniosła dla należności ujętych w rejestrze 
cywilnoprawnym 123 szt. łącznie na kwotę 22,2 tys. zł, a ujętych w rejestrze publicznoprawnym 14 szt. 
łącznie na kwotę 22,5 tys. zł.  

Liczba umorzonych postępowań windykacyjnych dla należności, które wpłynęły do KZGW od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2021 r. na koniec roku wyniosła dla należności ujętych w rejestrze cywilnoprawnym 
4 szt. łącznie na 0,9 tys. zł, a ujętych w rejestrze publicznoprawnym 29 szt. łącznie na kwotę 10,9 tys. zł. 

Szczegółowym badaniem objęto 15 spraw, które w 2021 roku wpłynęły do Wydziału Windykacji 
i Egzekucji Należności z tego siedem dotyczyło kontrahentów z rejestru należności publicznoprawnych 
(łącznie na kwotę 169,5 tys. zł), a 8 dotyczyło kontrahentów z rejestru należności cywilnoprawnych 
(łącznie na kwotę 1313,2 tys. zł). W wyniku podjętych w PGW WP działań uregulowano 1 należność 
z rejestru cywilnoprawnego (na 31,4 tys. zł) oraz 2 należności z rejestru publicznoprawnego (łącznie 

 
12  Zestawienie wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej PGW WP – załącznik do pisma 

KFP.091.4.2022.2. 
13  Dz. U. z 2022 r. poz. 479. 
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na 79,6 tys. zł). W przypadku pozostałych 12 spraw należności nie zostały uregulowane m.in. ze względu 
na trwające postępowania restrukturyzacyjne u kontrahentów. 

W odniesieniu do objętych badaniem spraw stwierdzono w przypadku 5 z 15 spraw nieprawidłowości 
(na kwotę 1015,8 tys. zł, co stanowiło 68,5% badanej próby) w zakresie terminowości podejmowanych 
czynności z zakresu dochodzenia, windykacji i egzekucji należności w PGW WP. 

W 2021 r. w 75 przypadkach zastosowano w PGW WP ulgi w spłacie należności łącznie na kwotę 
2237,2 tys. zł, w tym dla 20 należności odroczono płatność łącznie na kwotę 1469,5 tys. zł, 27 rozłożono 
na raty łącznie na 722,7 tys. zł, a 27 umorzono łącznie na 45,0 tys. zł.  

Szczegółowym badaniem objęto 2 sprawy dotyczące odroczenia płatności łącznie na kwotę 
1331,0 tys. zł (59,5% zastosowanych ulg). W przypadku jednej sprawy (na 135,6 tys. zł, co stanowiło 
10,2% badanej próby) stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezastosowaniu przepisów 
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego14, a także regulacji 
wewnętrznych. 

4.1.3. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

W 2021 r. poniesione przez PGW WP koszty ogółem wyniosły 2 262 058,1 tys. zł i były wyższe 
o 190 740,6 tys. zł (9,2%) w porównaniu do planu finansowego po zmianach oraz wyższe 
o 353 649,1 tys. zł (18,5%) w porównaniu do znowelizowanej ustawy budżetowej. Jedną z głównych 
przyczyn realizacji kosztów ogółem w wielkościach wyższych niż planowano było utworzenie rezerwy 
na przyszłe zobowiązania w kwocie 543 804,8 tys. zł (co stanowiło 24,0% ogółu zrealizowanych kosztów) 
przy jednoczesnej realizacji niektórych pozycji kosztów w wielkościach niższych niż planowano (w tym: 
m.in. kosztów usług obcych zrealizowanych na poziomie 60,6% planowanych wielkości).  

Zrealizowane w 2021 r. koszty ogółem były wyższe odpowiednio o 1 087 199,0 tys. zł (92,5%) 
w porównaniu do 2018 r., o 664 756,3 tys. zł (41,6%) do 2019 r. oraz o 683 672,7 tys. zł (43,3%) do 
2020 r. Główną przyczyną wyższych kosztów zrealizowanych w roku 2021 w porównaniu do lat 
poprzednich były wyższe koszty: amortyzacji, wynagrodzeń i pozostałych kosztów funkcjonowania 
(dominująca pozycja – utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania). 

Wydatki majątkowe w 2021 r. wyniosły 1 486 332,7 tys. zł i były niższe o 488 151,2 tys. zł (24,7%) 
w porównaniu do planu po zmianach oraz niższe o 39 999,3 tys. zł (2,6%) w porównaniu do 
znowelizowanej ustawy budżetowej. W porównaniu do roku 2020 wydatki majątkowe były wyższe 
o 320 065,6 tys. zł (27,4%). 

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań finansowanych przez PGW WP w 2021 r. 
Stwierdzono dofinansowanie przez PGW WP działalności państwowej jednostki budżetowej 
z naruszeniem obowiązujących przepisów. Prezes PGW WP zawarł 22 czerwca 2021 r. z GIOŚ15 umowę 
nr KZGW/KZ/2021/78, finansowaną ze środków PGW WP (poprzez poz. 59 rezerw celowych), 
na realizację przedsięwzięcia Zadania związane z prowadzeniem kontroli i monitoringu wód w zakresie 
wdrażania dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego. Umowa zobowiązywała GIOŚ, finansowany z części 51 budżetu 
państwa, m.in. do zakupu samochodów i odzieży ochronnej z przeznaczeniem na wyposażenie wioś 
finansowanych z części 85 budżetu państwa, pomimo że zgodnie z art. 3 oraz art. 3a ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska16 wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest organem 
rządowej administracji zespolonej w województwie, a Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest 
centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw klimatu.  

Dofinansowanie zadania zostało uzgodnione, stosownie do § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, wyłącznie z Ministrem Klimatu i Środowiska oraz Ministrem Infrastruktury, pomimo że 
przedmiot umowy dotyczył także wsparcia wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska 
i stosownie do ww. rozporządzenia w wypadku dofinansowania wioś – uzgodnienia powinny objąć 
także właściwych terytorialnie wojewodów.  

W toku kontroli wykonania w 2021 r. planu finansowego GIOŚ (kontrola P/22/001) stwierdzono, 
że w wyniku realizacji ww. umowy 28 zakupionych samochodów zostało przekazanych do wioś na 

 
14  Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm., dalej: kpa. 
15  Główna Inspekcja Ochrony Środowiska. 
16  Dz. U. z 2021 r. poz. 1070. 
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podstawie dokumentów przekazania środka trwałego (PT), w których podano: (…) nieodpłatne 
przekazanie na podstawie rozporządzenia z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (§ 38 ust. 7) 
na realizację zadania pt. ‘Zadania związane z prowadzeniem kontroli i monitoringu wód’ (…). 

Należy zauważyć, że przytoczony § 38 umieszczony został w rozdziale 4 tego rozporządzenia 
przekazywanie i darowizna zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, a ust. 7 
dotyczy wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań publicznych z zakresu 
administracji rządowej.  

Podkreślenia wymaga, że wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska nie są jednostkami 
samorządu terytorialnego. Ponadto jednostki te finansowane są z budżetów wojewodów (część 85 
budżetu państwa), a GIOŚ finansowany jest jako dysponent III stopnia z części 51 – Klimat, którego 
dysponentem jest Minister Klimatu i Środowiska. Art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska upoważnia Głównego Inspektora do kierowania działalnością Inspekcji Ochrony 
Środowiska, w tym do organizowania i koordynowania kontroli podmiotów korzystających 
ze środowiska o zasięgu lub znaczeniu ponad wojewódzkim, a nie do finansowania ich działalności. 
W związku z powyższym o ile GIOŚ w ramach pełnienia wiodącej roli ww. zakresie może prowadzić 
rozeznanie odnośnie potrzeb wioś w zakresie sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań, 
to nie ma ustawowych uprawnień do finansowania tych działań ani reprezentowania wioś 
w pozyskiwaniu środków finansowych z PGW WP. Nie ma też podstawy prawnej do przekazywania 
takiego sprzętu.  

NIK nie kwestionuje celowości dofinansowania przez PGW WP działalności wioś w zakresie wdrażania 
dyrektywy azotanowej. Niemniej dofinansowanie tego typu jednostek powinno zostać przeprowadzone 
z zapewnieniem rozdzielności źródeł finansowania GIOŚ i wioś. Stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, to PGW WP zobowiązane jest do uzgodnienia dofinansowania z dysponentami 
właściwych części budżetowych. A w wypadku dofinansowania wioś – takimi dysponentami są 
właściwi terytorialnie wojewodowie. Brak powyższych uzgodnień w przypadku przedmiotowej umowy 
jest w ocenie NIK naruszeniem powyższego przepisu. A w wyniku tego naruszenia doszło do rozliczenia 
przez PGW WP dotacji, w której zakupiony przez GIOŚ nowy sprzęt, został uznany za zbędny i jako taki 
przekazany do dyspozycji wioś. 

Biorąc powyższe pod uwagę, działanie to NIK ocenia jako nielegalne i niezgodne z zasadą przejrzystości 
finansów publicznych. Przy czym wobec prawidłowego przeprowadzenia uzgodnień z dysponentem 
III stopnia z części 51 (właściwego dla GIOŚ) należy uznać, że nieprawidłowość ta ograniczona jest do 
części dotacji przeznaczonej dla wioś, tj. sfinansowania zakupu odzieży ochronnej na 742,0 tys. zł oraz 
28 samochodów osobowych na 6857,2 tys. zł. 

Ponadto stwierdzono także przypadki wydatkowania środków na zadania nieleżące w kompetencji 
Prezesa PGW WP, w tym niezgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych17. Prezes PGW WP zawarł dwie umowy18, tj.: 

- z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) umowę: nr KZGW/KN/2021/88 
z 8 lipca 2021 r. na dostawę opracowań powstałych w toku prac nad Programem Rozwoju 
Odrzańskiej Drogi Wodnej o wartości 8001,7 tys. zł; 

- z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) umowę nr KZGW/KN/2021/23 z 26 marca 2021 r. na 
dostawę Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg 
wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy 
Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg) o wartości 
5297,4 tys. zł.  

Udzielenie zamówienia na dostawę ww. opracowań nie znajduje uzasadnienia w ustawowych 
i statutowych celach działalności PGW WP, bowiem art. 240 ust. 2 pkt 21 w związku z art. 193 ust. 6 
Prawa wodnego wyłącza właściwość PGW WP w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg 
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Stosownie do art. 357 tej ustawy kompetencje 
w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

 
17  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., dalej: pzp. 
18  Postępowania w tych sprawach rozpoczęły się w 2020 r. 
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transportowym przyznane są organom administracji żeglugi śródlądowej w rozumieniu art. 6 ust 1 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej19.  

W PGW WP wyjaśniono, m.in., że przedmiotowe opracowania mają fundamentalne znaczenie i pozwolą 
PGW Wody Polskie, pełniącemu rolę inwestora w procesie budowlanym, na lepsze przygotowanie 
procesu budowlanego, a materiały te posłużą do opracowania przez Ministerstwo Programów Rozwoju 
Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej Wisła.  

Zdaniem NIK zakupu przez PGW WP dokumentacji potrzebnej do przygotowania procesu budowlanego 
i zaangażowania PGW WP w przygotowanie inwestycji na drogach wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym nie można uzasadniać art. 543 Prawa wodnego, na który powołano się w PGW WP. 
Artykuł ten ma charakter przepisu przejściowego i pozwala jedynie dokończyć inwestycje rozpoczęte 
przez zarządy gospodarki wodnej likwidowane nowelizacją ustawy, a nie przygotowywać nowe. 

W PGW WP wskazywano także, że: w związku z tym, że nie wyznaczono śródlądowych dróg wodnych 
o szczególnym znaczeniu transportowym, wyżej wymienione działania na wszystkich drogach wodnych 
w Polsce spoczywają na PGW Wody Polskie.  

Pomimo ustawowej delegacji Rada Ministrów nie określiła w drodze rozporządzenia, o którym mowa 
w art. 193 ust 7 Prawa wodnego, śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym (na co NIK zwracała uwagę po kontroli KIN.430.014.201920), to jednak dzięki 
ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 
międzynarodowym (AGN) określono na terenie Polski główne śródlądowe drogi wodne o znaczeniu 
międzynarodowym, wskazując, że drogi wodne E-30, E-40 i E-70 są drogami wodnymi o szczególnym 
znaczeniu transportowym w rozumieniu przepisów krajowych wyrażonych w art. 197 ust. 4 Prawa 
wodnego (pomimo braku wydania stosownego rozporządzenia w tym zakresie). NIK podtrzymuje 
swoje stanowisko wyrażone w kontroli KIN.430.014.2019, że PGW WP nie są właściwym organem do 
prowadzenia inwestycji w zakresie dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.  

Zakupu opracowań dokonano w wyniku polecenia wydanego 24 września 2020 r. Prezesowi PGW WP, 
w trybie art. 354 ust 2 pkt 1 Prawa wodnego, przez Podsekretarz stanu (działającą z upoważnienia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej). Według uzyskanych na podstawie art. 29 ust. 1 
pkt 2 lit. f ustawy o NIK wyjaśnień w MI: Opracowania pozyskane przez PGW WP, (…) mogą zostać 
wykorzystane przez PGW WP w procesie planowania i realizacji inwestycji w zakresie gospodarki wodnej, 
np. budowa nowych budowli hydrotechnicznych, modernizacja istniejących stopni wodnych. (…) Odnosząc 
się do kwestii dróg wodnych ‘o szczególnym znaczeniu transportowym’ informuję, że obecnie trwają prace 
nad nowelizacją ustawy Prawo wodne uwzględniające wprowadzenie zmian dotyczących wyznaczenia 
dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, które docelowo zastąpią drogi wodne o szczególnym 
znaczeniu transportowym. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej i niektórych 
innych ustaw (UD128) wprowadzono regulacje usuwające pojęcie ‘drogi wodne o szczególnym znaczeniu 
transportowym’ i w konsekwencji przyznające pełnie kompetencji inwestorskich do PGW WP dla 
wszystkich dróg wodnych w Polsce. Ponadto wskazała także, że w roku 2017 nawiązano współpracę 
z ZMPSiŚ oraz ZMPG, w której podejmowano ustalenia odnośnie działań mających na celu przygotowanie 
opracowań stanowiących element merytorycznego wkładu do projektów programów rozwoju dróg 
wodnych: Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej Rzeki Wisły. Następnie, w 2021 roku, minister 
właściwy ds. żeglugi śródlądowej podjął działania na rzecz pozyskania uzyskanych w toku prac nad 
ww. programami produktów zawierając z ich właścicielem – Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie  
– umowy licencyjne na wykorzystanie ww. produktów. 

 
19  Dz. U. z 2020 r. poz. 1863, ze zm. 
20  W informacji o wynikach kontroli KIN430.014.2019 pt. Działania na rzecz rozwoju śródlądowych dróg 

wodnych NIK wskazała na konieczność podjęcia działań systemowych mających na celu doprowadzenie do 
zgodności stanu prawnego i stanu faktycznego w zakresie budowy i modernizacji śródlądowych dróg wodnych 
o szczególnym znaczeniu transportowym w ten sposób, by zadania te prowadziły jednostki, którym te 
kompetencje przypisano – organy administracji żeglugi śródlądowej (wnioski do Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej). Wskazywano także na brak realizacji obowiązku określonego w art. 193 ust. 7 Prawa 
wodnego, tj. określenia, w drodze rozporządzenia, śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym, kierując się potrzebą zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju systemu 
transportowego kraju. Brak wypełnienia ww. wniosków wywołuje brak jasnego podziału kompetencji 
pomiędzy PGW WP a dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej w zakresie inwestycji na drogach wodnych 
o szczególnym znaczeniu transportowym. Czego wyrazem jest opisany w powyższej Informacji o wynikach 
kontroli zakup przez PGW WP opracowań dotyczących opracowań dotyczących dróg wodnych w ciągu dróg 
wodnych określonych jako E-30 E-40 i E-70. 
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Polecenie wydane 24 września 2020 r. Prezesowi PGW WP w trybie art. 354 ust 2 pkt 1 Prawa wodnego 
wskazywało pozyskanie produktów działalności: 

- Zarządu Morskiego Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – uzyskanych w toku prac nad Programem 
Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz 

- Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – uzyskanych w toku ww. prac nad Programem Rozwoju Drogi 
Wodnej Rzeki Wisły”. 

Zobowiązywało także Prezesa PGW WP do wykonania powyższego polecenia do dnia 30 listopada 
2020 r. (67 dni). Wskazano więc przedmioty zamówienia, dostawców i czas realizacji. Po otrzymaniu 
polecenia Prezes PGW WP 26 listopada 2020 r. wszczął postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 
artykułu 67 ust.1 pkt 1 pzp. W dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 
zamówienia z wolnej ręki wybór trybu postępowania uzasadniano posiadaniem monopolu jednego 
wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia oraz posiadanie praw wyłącznych przez wskazane 
w poleceniu Ministra podmioty. Arbitralnie uznano, że spełnione są przesłanki zastosowania art. 67 
ust. 1 pkt 1 lit. b pzp – czyli brak rozwiązań alternatywnych i zastępczych. Wskazywano, że prowadzenie 
w trybie konkurencyjnym postępowania, którego efektem miałoby być dopiero opracowanie (ponowne) tego 
dokumentu – samo w sobie – byłoby działaniem sprzecznym z wymogami racjonalności. W dodatku czas 
potrzebny na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie konkurencyjnym to ok. 6 miesięcy, 
a wytworzenie takiej dokumentacji – kolejne 18–24 miesiące. (…) Z całą pewnością dopuszczenie 
rozwiązania alternatywnego lub zastępczego nie powinno zagrażać realizacji przedmiotu zamówienia. 
(…) Zamawiający nie dokonał też zawężenia parametrów zamówienia w celu wyeliminowania 
konkurencji. Rozeznanie rynku wskazuje na możliwość opracowania przedmiotowej dokumentacji także 
przez inne podmioty działające na rynku. Przedstawione przez Zamawiającego parametry/wymogi nie 
wyłączałyby więc możliwości nabycia tego opracowania od innego wykonawcy, o ile przedmiotem 
zamówienia byłaby usługa, a nie dostawa.  

Zamawiający arbitralnie uznał, że przedmiotem zamówienia ma być dostawa a nie usługa czym 
wykluczył konkurencję. Nie sporządzono także opisu przedmiotu zamówienia określając je jako:  

- Dostawa opracowań powstałych w toku prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej 
w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenie zezwoleń na wykonywanie zależnych 
praw autorskich do przedmiotowego opracowania, 

- Dostawa dokumentacji pn. Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania 
międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od 
Warszawy do granicy Polska–Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego 
(Elbląg). 

Zamawiający uzasadnił potrzebę zakupu opracowań powstałych w toku prac nad Programem Rozwoju 
Odrzańskiej Drogi Wodnej potrzebą realizacji celu – zapewnienia zrównoważonej gospodarki wodnej na 
drogach wodnych w Polsce. A w protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolej ręki 
pn. Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: 
E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska– 
–Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg) wskazano potrzebę 
nabycia tej dokumentacji dla dalszej sprawnej realizacji prac nad Programem Rozwoju Drogi Wodnej 
Rzeki Wisły i możliwie jak najszybszego osiągnięcia ważnych celów o charakterze publicznym. Należy 
podkreślić, że opracowanie Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły jest wyłącznym 
obowiązkiem Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej zgodnie z art. 42a ustawy o żegludze 
śródlądowej. W toku kontroli stwierdzono, że jedynym udokumentowanym sposobem wykorzystania 
opracowań było ich nieodpłatne przekazanie do MI. 

Zdaniem NIK zakup powyższych opracowań przez PGW WP był wydatkiem niecelowym 
i niegospodarnym w sytuacji, gdy zgłaszane przez rzgw potrzeby finansowe na działania związane 
z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa, należące do podstawowych ustawowych 
obowiązków PGW WP, były w 2021 r. pokryte jedynie w 30,5%. W toku kontroli nie przedłożono 
dokumentów potwierdzających zasadność dokonanego wyboru trybu zamówienia. Zdaniem NIK 
postępowanie należy uznać za niezgodne z pzp. 
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Jednocześnie kontrola wykazała przypadek nierzetelnej realizacji umowy na dostawę sprzętu 
komputerowego, bowiem aneks nr 1 do umowy nr KZGW/KIT/2021/71 z 21 czerwca 2021 r.21 
na dostawę komputerów przenośnych oraz monitorów na kwotę łączną brutto 3992,3 tys. zł, był 
zawarty po upływie pierwotnego terminu dostawy sprzętu komputerowego oraz nie uregulowano 
w treści umowy kwestii typu monitora przed dokonaniem ostatecznego obioru sprzętu; 

4.1.3.1. KOSZTY FUNKCJONOWANIA 

Koszty funkcjonowania PGW WP w 2021 r., według sprawozdania z wykonania planu finansowego, 
wyniosły 2 245 058,0 tys. zł i były wyższe o 196 740,5 tys. zł (9,6%) w porównaniu do planu po 
zmianach oraz wyższe o 359 653,0 tys. zł (19,1%) w porównaniu do znowelizowanej ustawy 
budżetowej. W porównaniu do roku 2020 koszty funkcjonowania były wyższe o 666 672,6 tys. zł 
(42,2%).  

Dominujące pozycje zrealizowanych kosztów funkcjonowania dotyczyły: 

− pozostałych kosztów funkcjonowania zrealizowanych w wysokości 681 353,7 tys. zł, co stanowiło 
384,2% planu po zmianach i 347,9% kosztów zrealizowanych w roku 2020, główną pozycją w tych 
kosztach były koszty związane z utworzeniem przez Wody Polskie rezerwy na przyszłe 
zobowiązania w wysokości 543 804,8 tys. zł; 

− amortyzacji – 573 406,9 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 98,8% planu po zmianach i 124,2% 
wykonania 2020 r.; 

− usług obcych – 431 352,9 tys. zł, co stanowiło 60,6% planu po zmianach i 103,7% wykonania 
2020 r.; 

− wynagrodzeń – 408 486,6 tys. zł, co stanowiło 99,3% planu po zmianach i 108,7% wykonania 
2020 r. 

Wymienione wyżej koszty stanowiły 92,6% ogółu zrealizowanych kosztów. Po wyłączeniu kosztów 
amortyzacji i rezerwy na przyszłe zobowiązania poniesione koszty stanowiły 1 144 846,4 tys. zł, 
tj. 55,3% planu po zmianach. 

4.1.3.2. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA 

Przeciętne planowane zatrudnienie w PGW WP w 2021 r. określono na 6420 etatów, przy zatrudnieniu 
6520 osób. W 2021 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 6464 osób zatrudnionych na 6365 etatach, 
co stanowiło 99,1% planowanej liczby osób i planowanych etatów. 

W planie po zmianach przewidziano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, odpowiednio, 
405 451,1 tys. zł i 6128,2 tys. zł. Według sprawozdania z wykonania planu finansowego PGW WP 
w 2021 r. kwota wynagrodzeń osobowych w 2021 r. wyniosła 403 770,3 tys. zł, a wynagrodzeń 
bezosobowych – 4716,3 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 1,1%. 

W 2020 r., w PGW WP zawarto umowy zlecenia ze 113 osobami, w tym z 20 osobami będącymi 
pracownikami etatowymi Wód Polskich. Badaniem NIK objęto 4 umowy zlecenia (zawarte 
z czterema pracownikami PGW WP). Wszystkie zbadane umowy cywilnoprawne określały 
jednoznacznie zakres zadań i termin ich realizacji. W jednej z czterech badanych umów nie stwierdzono 
nieprawidłowości. W pozostałych przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania 
wewnętrznych regulacji obowiązujących w PGW WP przy zawieraniu i rozliczaniu umów zleceń na 
usługi sprzątania na 2021 r.  

W PGW WP zaplanowano w planach finansowych na rok 2020 oraz na rok 2021 dodatkowe 
wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników PGW WP w sytuacji, gdy nie został zawarty 
zbiorowy układ pracy, co było niezgodne z § 3 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie22. 

 
21 Umowa zawarta na potrzeby realizacji części III zamówienia ogłoszonego w ramach postępowania 

nr KZGW/KIT/120/2020. 
22  Dz. U. z 2017 r. poz. 2492, dalej: rozporządzenie RM. 
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Zgodnie bowiem z § 3 ust. 6 ww. rozporządzenia w wynagrodzeniach osobowych planuje się dodatkowe 
wynagrodzenie roczne dla pracowników Wód Polskich, z wyłączeniem Prezesa Wód Polskich, jego 
zastępców i osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego i jego zastępców, jeżeli 
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Wód Polskich jest przewidziane w układzie 
zbiorowym pracy w rozumieniu przepisów k.p.  

Zgodnie z art. 2418 k.p. po roku od dnia utworzenia wygasł obowiązek PGW WP stosowania postanowień 
Układu zbiorowego. Pomimo tego, jego postanowienia nadal kształtowały stosunki pracy pracowników, 
którzy byli nim objęci. Na mocy art. 231 § 1 k.p. PGW WP było stroną w tych stosunkach pracy. Wobec 
niewypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy w zakresie prawa tych pracowników 
do dodatkowego wynagrodzenia rocznego PGW WP było obowiązane w odniesieniu do nich planować 
środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Brak było natomiast do tego podstaw w odniesieniu 
do pracowników PGW WP nieobjętych układem zbiorowym. Wprawdzie w okresie objętym kontrolą 
prowadzone były w tej sprawie negocjacje, lecz nie zostały one zakończone i układ nie został zawarty. 

Skutkiem tego było nieuprawnione zwiększenie planów finansowych na rok 2020 oraz 2021 w pozycji 
wynagrodzenia oraz umożliwiło Prezesowi PGW WP podjęcie decyzji o wypłaceniu dodatkowego 
wynagrodzenia za 2020 r. w wysokości 12% oraz wydania zarządzenia w sprawie wypłacenia 
wynagrodzenia dodatkowego za 2021 r. 

4.1.3.3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W 2021 r. w PGW WP udzielono 1971 zamówień publicznych, łącznie na 3 095 750,8 tys. zł, na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych23. Dodatkowo zgodnie z wewnętrznymi 
uregulowaniami dotyczącymi zamówień publicznych24 udzielono zamówień na kwotę 61 876,5 tys. zł.  

Analizą NIK objęto cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

- zakup fabrycznie nowych samochodów, w postępowaniu nieograniczonym o wartości 
przekraczającej progi, o których mowa w art. 11 ust. 8 pzp;  

- projekt nasadzeń drzew na działkach należących do gm. Wrocław, w trybie zapytania ofertowego 
w oparciu o wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych; 

- świadczenie usług sprzątania w Nadzorze Wodnym w Polkowicach w 2021 r.;  
- zakup artykułów do przeciwdziałania COVID-19: środki dezynfekcyjne, maseczki i rękawiczki 

jednorazowe w Zarządzie Zlewni w Kole, zrealizowane jako zamówienie covidowe. 

Łączna wartość zawartych umów po zakończeniu ww. postępowań wyniosła 24 668,7 tys. zł brutto. 
Wydatki na realizację tych umów w 2021 r. wyniosły 24 667,5 tys. zł.  

W przypadku 225 z 4 postępowań wystąpiły niezgodności z wewnętrznymi regulacjami26, w związku 
z m.in. brakiem zmiany składu komisji przetargowej oraz udzieleniem zamówienia z pominięciem 
regulaminu udzielania zamówień publicznych w PGW WP.  

4.1.3.4. WYDATKI MAJĄTKOWE 

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2021 r., według sprawozdania z wykonania planu finansowego 
wykazane jako Środki na wydatki majątkowe, wyniosły 1 486 332,7 tys. zł i były niższe o 24,7% 
w porównaniu do planu po zmianach oraz niższe o 2,6% w porównaniu do ustawy budżetowej po 
nowelizacji, a w porównaniu do 2020 r. były wyższe o 27,4%. Przyczyny różnic pomiędzy 
zrealizowanymi wydatkami majątkowymi, a wartościami planowanymi wynikały m.in. braku 
możliwości przystąpienia do realizacji umów, ze względu na problemy kadrowe, utrudnienia oraz 
ograniczenia w pracy spowodowane pandemią COVID-19, zmianą technologii wykonywania robót oraz 
zwiększeniem zakresu robót spowodowanym postępującą erozją brzegu, unieważnieniem 
postępowania przetargowego z powodu odstąpienia z winy wykonawcy od podpisania umowy, 

 
23  Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., dalej: npzp. 
24  Regulamin udzielania zamówień publicznych w PGW WP określony w załączniku do zarządzenia Prezesa PGW 

WP nr 40/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., a następnie w załączniku do zarządzenia Prezesa PGW WP nr 91/2020 
z 29 grudnia 2020 r. 

25  Postępowanie na zakup samochodów oraz na świadczenie usług sprzątania. 
26  Regulaminem udzielania zamówień publicznych w PGW WP; instrukcją obiegu dokumentów księgowych PGW 

WP; wewnętrzną instrukcją obiegu umów w PGW WP. 
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oszczędności wynikające z korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych, brak możliwości 
realizacji zakładanego zakresu rzeczowego ze względu na niekorzystane warunki hydrologiczne. 

Według przekazanego przez PGW WP Wykazu Realizowanych Inwestycji (na dzień 1 stycznia 2021 r.) 
w 2021 r. planowano zakończenie 82 inwestycji o całkowitej wartości 1 146 623,6 tys. zł. Zakończono 
realizację 50 zadań inwestycyjnych (61% planowanych) o całkowitej wartości 597 807,5 tys. zł, z czego 
w 2021 r. wydatkowano 253 600,6 tys. zł. W 2021 roku 110 824,0 tys. zł wydatkowano na zadania, 
których zakończenie planowano na 2021 r., ale nie zostały zakończone27. Najczęściej wskazywaną 
przyczyną niezakończenia zadań zgodnie z planem były problemy z uzyskaniem decyzji 
administracyjnych (14 przypadków), problemy z wykonawcą robót (4 przypadki) i przyrodniczo- 
-techniczne (4 przypadki). Wskazywano także: problemy z wyłonieniem wykonawcy w drodze 
przetargu (2 przypadki), w jednym przypadku wskazano, że roboty zostały zgłoszone do odbioru 
i trwają postępowania odbiorowe. Z dwóch projektów zrezygnowano z przyczyn ekonomicznych (brak 
źródła finansowania i nieopłacalność inwestycji), w pięciu przypadkach jako przyczynę niezakończenia 
inwestycji ujętej w planie podano błędne wskazanie daty zakończenia w planie (np. wpisano 
zakończenie etapu zamiast zadania).  

Inwestycje zakończone w 2021 r. o największej całkowitej wartości umów to m.in.: 

- etap I modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, w woj. opolskim 
o całkowitej wartości 107 136,9 tys. zł; 

- etap II modernizacji śluz odrzańskich na Kanale gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice  
– przystosowanie do III klasy drogi wodnej o całkowitej wartości 69 736,7 tys. zł; 

- udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w kilometrach od km 153+000 do 159+300 o całkowitej 
wartości 39 940,6 tys. zł; 

- kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin (Ocelot i Tarpan) o całkowitej 
wartości 35 034,6 tys. zł. 

4.1.3.5. DOTACJE 

W 2021 r. Prezes PGW WP zawarł z Ministrem Infrastruktury dziewięć umów dotacji na kwotę ogółem 
1 241 628,1 tys. zł, których wartość w trakcie roku zwiększona została do 1 670 067,5 tys. zł. Wszystkie 
umowy były umowami dotacji udzielonymi na m.in.: finansowanie wkładu własnego w ramach 
projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie zadań 
w ramach projektów realizowanych przez PGW WP, realizację zadań ustawowych i statutowych oraz 
na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych. Środki finansowe na realizację 
ww. zadań pochodziły z budżetu państwa na 2021 r. oraz ze środków ujętych w wykazie wydatków, 
które nie wygasły z upływem 2020 r.  

W trakcie roku 2021 PGW WP, po złożeniu wniosków o wypłatę środków z dotacji na realizację zadań 
określonych umowami, otrzymało środki w kwocie ogółem 1 633 311,7 tys. zł – co stanowiło 97,8% 
środków możliwych do uruchomienia na realizację zadań. Po dokonaniu rozliczeń, zgodnie 
z warunkami określonymi w umowach, PGW WP zwróciło środki w ogólnej kwocie 30 434,9 tys. zł, 
a zwroty dotyczyły sześciu umów dotacji. Wielkość nieuruchomionych (nie wnioskowano 
o uruchomienie części środków w przypadku pięciu umów) wyniosła ogółem 36 755,8 tys. zł, 
a wielkość niewykorzystanych środków dotacji (suma zwróconych i nieuruchomionych)  
– 67 190,7 tys. zł (4% przewidzianych umowami). Przyczyną niewykorzystania środków dotacji były 
m.in.: utrudnienia z rozpoczęciem lub kontynuowaniem robót i dostaw przez wykonawców w związku 
z pandemią Covid-19 – odpowiednio w obszarze zadań utrzymaniowych oraz dostaw sprzętu 
i materiałów; unieważnienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z powodu braku ofert; 

 
27  Przykładowo: 

1) Zadanie pn. Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie 
korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej o wartości całkowitej 41 300,0 tys. zł nie zostało 
ukończone z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia 
wodnoprawnego. 

2) Zadanie pn. Przebudowa obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego na rzece Brdzie: śluza Miejska, jaz Farny, śluza 
Brdy ujście o całkowitej wartości 26 221,8 tys. zł nie zostało ukończone w planowanym terminie z powodu 
konieczności wykonania innych prac nie dających się do przewidzenia na etapie zawarcia umowy. 

3) Zadanie polegające na rewitalizacji ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 
243,5 (m. Poznań) o całkowitej wartości 21 608,6 tys. zł nie zostało ukończone z m.in. powodu warunków 
pogodowych oraz wysokich stanów wody w rzece Warcie w miejscu ich wykonywania. 
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oszczędności w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert, a także rezygnacja z realizacji niektórych 
zadań utrzymaniowych z powodu m.in. warunków hydrologicznych. 

4.1.4. GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI 

W Wodach Polskich stan środków pieniężnych na początek 2021 r. wyniósł 804 319,9 tys. zł, a na 
koniec 2021 r. – 676 737,4 tys. zł.  

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 zarządzanie28. 

Z tytułu zagospodarowania wolnych środków w 2021 r. PGW WP uzyskało przychody w postaci odsetek 
w wysokości 502,2 tys. zł29, przy czym oprocentowanie od depozytów overnight było naliczane dopiero 
od listopada 2021 r.  

4.1.5. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W ramach 11  funkcji państwa Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic realizowano 
1 zadanie, 1 podzadanie i 2 działania. Na realizację zadania 11.4W Gotowość struktur administracyjno- 
-gospodarczych kraju do obrony państwa poniesiono koszty w wysokości 673,8 tys. zł.  

W ramach 12 funkcji państwa Środowisko realizowano jedno zadanie – 12.5 W Ochrona wód 
i gospodarowanie zasobami wodnymi, a w jego ramach 3 podzadania i 11 działań. Wykonanie wyniosło 
1 711 057,2 tys. zł.  

Na realizację poszczególnych podzadań poniesiono następujące koszty: 

- Podzadanie 12.5.1.W Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych – 303 250,5 tys. zł. 
Osiągnięta wartość miernika, określonego jako stopień zaawansowania prac nad II aktualizacją 
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (w %), wyniosła planowane 100%. 

- Podzadanie 12.5.2.W Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną 
z gospodarowaniem zasobami wodnymi – 1 204 844,9 tys. zł. Osiągnięta wartość miernika, 
określonego jako stopień realizacji potrzeb w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa przy 
konieczności zachowania jego dobrego stanu (w %) wyniosła 30,5% wobec przewidywanych 28% 
(108,9% planowanej wartości). 

- Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa – 202 961,9 tys. zł. Osiągnięta wartość miernika, 
określonego jako liczba realizowanych w danym roku przedsięwzięć wynikających z planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym (w szt.) osiągnęła zaplanowaną wartość 239. 

  
4.2. KSIĘGI RACHUNKOWE 

W PGW WP księgi rachunkowe prowadzone były przy użyciu, zatwierdzonego do stosowania przez 
Prezesa Wód Polskich30, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Eden31, którego wersje 4.4432 oraz 
4.4533 były każdorazowo określone w Polityce rachunkowości PGW WP, obowiązującej w 2021 r. 
i prezentowane na wydrukach z systemu sporządzanych dla okresów sprawozdawczych 2021 r., 
zgodnie z wnioskiem NIK po kontroli P/21/001. W załączniku nr 3 do Polityki rachunkowości PGW WP 
określono Zakładowy Plan Kont, stosowany w 2021 r. w PGW WP. Zasady i tryb obiegu dokumentów 
księgowych w Wodach Polskich były określone w drodze zarządzenia Prezesa PGW WP nr 78/201934, 
a następnie zarządzenia Prezesa PGW WP nr 38/2021 z 29 czerwca 2021 r.  

 
28  Dz. U. poz. 1864. 
29  Załącznik do pisma KFP.091.4.2022.2. 
30  Zarządzenie Prezesa PGW WP nr 93/2020 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki 

rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zmienione zarządzeniami Prezesa PGW 
WP nr 16/2021 z 16 marca 2021 r., nr 32/2021 z 1 czerwca 2021 r., nr 89/2021 z 31 grudnia 2021 r. 

31  Wersja 4.43 na dzień 6 lutego 2021 r. 
32  Wprowadzona zarządzeniem Prezesa PGW WP nr 16/2021 z 16 marca 2021 r. 
33  Wprowadzona zarządzeniem Prezesa PGW WP nr 32/2021 z 1 czerwca 2021 r. 
34  Obowiązujące od 30 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2021. Zarządzenie zostało zmienione w drodze zarządzeń 

Prezesa PGW WP nr 23/2020 oraz nr 51/2020. Dalej: instrukcja obiegu dokumentów księgowych. 
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W PGW WP nie zidentyfikowano ryzyk na 2021 r. w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy 
czym na bieżąco prowadzono działania w zakresie monitorowania realizacji wniosków NIK, 
sformułowanych w 2021 r. po kontroli P/21/001, zgodnie z postanowieniami załącznika do 
zarządzenia Prezesa PGW WP nr 96/2020 r. z 30 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji i trybu 
postępowania w związku z kontrolami przeprowadzanymi w jednostkach organizacyjnych PGW Wody 
Polskie przez organy i instytucje zewnętrzne oraz postępowania z dokumentacją pokontrolną.  

W ramach realizacji wniosków NIK z kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. wprowadzono 
w PGW WP jednolite zasady dotyczące: 

− terminu ujmowania dowodów księgowych do właściwego okresu sprawozdawczego – od dnia 
1 czerwca 2021 r.; 

− wykorzystania funkcjonalności utrzymywania zapisów księgowych w stanie edycji – od 1 czerwca 
2021 r.; 

− numeracji dowodów księgowych w celu zapewnienia jednoznacznego powiązania tych dowodów 
z zapisami w księgach rachunkowych - od 1 lipca 2021 r. 

Zapewniono także każdorazowe sporządzanie zestawień obrotów i sald księgi głównej zgodnie z art. 24 
ust. 5 pkt 2 uor, zestawień obrotów dzienników częściowych zgodnie z art. 18 uor, a także zamykanie 
miesięcznych okresów sprawozdawczych w tym samym terminie zgodnie z art. 24 ust. 4 uor. 

W odpowiedzi na wnioski NIK wprowadzono również w systemie finansowo-księgowym PGW WP 
funkcjonalność ograniczającą możliwość wprowadzania zapisów dokumentów księgowych przed datą 
ich utworzenia. Z dniem 1 grudnia 2021 r. na podstawie zarządzenia Prezesa PGW WP nr 59 
z 28 września 2021 r. w sprawie aktualizacji regulaminu organizacyjnego PGW WP wprowadzono 
zmiany polegające m.in. na nałożeniu na zastępców Głównego księgowego w rzgw zadań, o których 
mowa w art. 54 ufp, w tym dokonywania wstępnej kontroli dokumentów ujmowanych w rzgw 
w dziennikach częściowych.  

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych PGW WP przeprowadzono na próbie 79 zapisów 
księgowych (i odpowiadających im dowodów księgowych) łącznie na kwotę 112 086,3 tys. zł, z tego 
46 zapisów księgowych łącznie na kwotę 107 351,4 tys. zł, wylosowanych metodą monetarną35, oraz 
33 zapisów księgowych wybranych metodą niestatystyczną (celowo)36 łącznie na kwotę 4734,9 tys. zł.  

W przypadku 42 zapisów księgowych (tj. 53,2% badanej próby), łącznie na kwotę 70 878,4 tys. zł, 
badanie wykazało nieprawidłowości (więcej niż jedna nieprawidłowość w kilku dowodach)37, przy 
czym nieprawidłowości dotyczące: 

− braku jednoznacznego powiązania zapisu w dziennikach księgowych z dowodami księgowymi, co 
było niezgodne z art. 14 ust. 2 uor38(6 zapisów łącznie na kwotę 6111,2 tys. zł)39; 

− niedokonywania przez Głównego księgowego PGW WP lub jego zastępców wstępnej kontroli 
dowodów księgowych ujmowanych w księgach rachunkowych w rzgw, co było niezgodne z art. 54 
ust. 1 pkt 3 ufp, (34 zapisy łącznie na kwotę 68 026,92 tys. zł)40; 

występowały wyłącznie do czasu wdrożenia w PGW WP działań naprawczych prowadzonych 
w odpowiedzi na wnioski NIK sformułowane w 2021 r. po kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. 

Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku nieprawidłowości polegających na:  

− braku kontrasygnaty głównego księgowego na umowach realizowanych w 2021 r., a zawieranych 
w rzgw w latach 2018–2021, w ramach, których wykonawcy wystawili 58 dowodów księgowych 
łącznie na kwotę 80 111,2 tys. zł41;  

 
35   Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 

udokumentowanej tym dowodem. 
36  Wybranych w wyniku przeprowadzonego przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych. 
37  W tym dwa rodzaje błędów o charakterze systemowym. 
38  Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie 

ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. 
39  Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła okresu pierwszego półrocza 2021 r. 
40  Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła okresu od 1 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 
41  Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła okresu od 1 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 
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− zakończeniu w RZGW w Białymstoku w innym terminie niż w pozostałych jednostkach PGW WP 
ujmowania operacji gospodarczych do okresu styczeń 2021 r., co było niezgodne z art. 20 ust. 1 uor 
oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 uor.  

W związku z wdrożeniem przez Wody Polskie w 2021 r. działań naprawczych NIK odstąpiła od 
formułowania wniosków w przypadku ww. nieprawidłowości. 

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych wykazało ponadto pojedyncze przypadki stanów 
nieprawidłowych, w skutek: 

− nierzetelnego działania, a polegały one na: wprowadzeniu w wyniku omyłki błędnego numeru 
faktury do ksiąg rachunkowych (1 zapis na kwotę 6247,4 tys. zł), zatwierdzeniu w wyniku omyłki 
dowodu księgowego do płatności przed zakończeniem kontroli wstępnej (1 zapis na kwotę 
2913,4 tys. zł), sporządzeniu dekretacji po wstępnej kontroli dowodu księgowego w wyniku 
spiętrzenia prac (1 zapisu na kwotę 11 475,7 tys. zł), zadekretowaniu operacji gospodarczej do 
innego okresu sprawozdawczego niż okres, w którym wystąpiła (2 zapisy na kwotę 255,2 tys. zł), 
nieprawidłowej kontroli dokumentu księgowego (4 zapisy łącznie na kwotę 12 928,6 tys. zł) 
w wyniku m.in. spiętrzenia prac; 

− nieustalenia w Polityce rachunkowości jednolitych zasad określania terminu wystąpienia operacji 
gospodarczych w przypadku umów na usługi i dostawy realizowane przez podmioty zewnętrzne, 
a polegały one na ustaleniu błędnej daty operacji gospodarczej (6 zapisów, łącznie na 973,3 tys. zł). 

4.3.  SPRAWOZDANIA 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez PGW WP sprawozdań za 2021 r.: 
− 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 2021 r. o stanie należności oraz 

wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego PGW WP w 2021 r. zostało przekazane do MI 
terminowo, a dane zawarte w nim były zgodne z ewidencją księgową. 

Sprawozdania Rb-N oraz Rb-Z za IV kwartał 2021 r. sporządzono terminowo42. Dane prezentowane 
w sprawozdaniach zostały ustalone na podstawie trwałych zapisów w księgach rachunkowych, 
co stanowiło realizację wniosku NIK sformułowanego po kontroli P/21/001. PGW WP złożyło 
12 kwietnia 2022 r. korektę sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N za IV kwartał 2021 r. Jedną z przyczyn złożenia 
korekty sprawozdania Rb-N była m.in. konieczność uwzględnienia należności ewidencjonowanych 
w systemie Eden w module opłaty, w przypadku którego zapisy księgowe zostały wprowadzone do 
ksiąg rachunkowych PGW WP 16 lutego 2022 r. Dane prezentowane w korektach ww. sprawozdań były 
rzetelne i zgodne z ewidencją księgową.  

Sprawozdanie RB-BZ2 za 2021 r. przekazano do Ministerstwa Infrastruktury terminowo, tj. 11 marca 
2022 r. Korekta sprawozdania została złożona 14 marca 2022 r. i była ona zgodna z ewidencją 
księgową. W sprawozdaniu RB-BZ2 stwierdzono rozbieżność wynikającą z uwzględnienia w nim 
wysokości planowanych kosztów ze zmiany planu finansowego PGW WP nr 2/2021, zatwierdzonej 
przez Ministra Infrastruktury 6 grudnia 2021 r.43, zamiast nr 3/2021, tj. zatwierdzonej 30 grudnia 
2021 r.44 Nieuwzględnienie zmian planu finansowego w planie w układzie zadaniowym skutkowało 
nierzetelnością sprawozdania RB-BZ2 w zakresie danych o wysokości wykonanych kosztów 
w stosunku do planu po zmianach. 

NIK pozytywnie ocenia sprawozdania objęte kontrolą, pomimo stwierdzonej ww. nieprawidłowości 
dotyczącej sprawozdania RB-BZ2.  

 
42  Kontrola wykazała, że sprawozdania Rb-N oraz RB-Z za IV kwartał 2021 r., a także roczne sprawozdanie Rb-UZ 

zostały przekazane 7 lutego 2021 r. do MI pismem znak KFG.3212.1.2022. 
43  Koszty ogółem - 2 085 117,2 tys. zł. 
44  Koszty ogółem - 2 071 317,5 tys. zł. 
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5. INFORMACJE DODATKOWE 

W wystąpieniu pokontrolnym do Prezesa PGW WP skierowanym 26 kwietnia 2022 r., Najwyższa Izba 
Kontroli wniosła m.in. o: 

1. Ustanowienie skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej, w celu zapewnienia: 

a) wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień 
publicznych, procedury obiegu umów, instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli 
przy zawieraniu i rozliczaniu umów zleceń; 

b) wzmocnienia kontroli i nadzoru nad działaniami z zakresu dochodzenia, windykacji i egzekucji 
należności; 

c) bieżącego monitorowania poziomu należności przedawnionych, w tym nieściągalnych; 

d) wyeliminowania przypadków wprowadzania do ksiąg rachunkowych nierzetelnych danych 
dotyczących dat operacji gospodarczych. 

2. Planowanie wynagrodzeń zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia RM. 

3. Złożenie korekty sprawozdania RB-BZ2 w zakresie wartości planowanych kosztów po zmianach 
uwzględniających zmianę planu finansowego 3/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., a tym samy poziomu 
wykonania kosztów. 

4. Ustalenie w polityce rachunkowości jednolitych zasad określania terminu wystąpienia operacji 
gospodarczych w przypadku umów na usługi i dostawy realizowane przez podmioty zewnętrzne.  

 

Prezes PGW WP 17 maja 2022 r. zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. 

Uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z 2 czerwca 2022 r. 
spośród czterech zgłoszonych przez Prezesa PGW WP zastrzeżeń dwa zostały uwzględnione w całości, jedno 
w części, a jedno zastrzeżenie zostało oddalone. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY 

POLSKIE 

Oceny wykonania planu finansowego PGW WP w 2021 r. dokonano stosując kryteria45 oparte na 
wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku46. 

Przychody (P):       1 563 816,3 tys. zł47  
   

Koszty (K) (łącznie z wydatkami majątkowymi):   3 748 390,8 tys. zł3 

Łączna kwota (G = P + K):      5 312 207,1 tys. zł  

Waga przychodów w łącznej kwocie (Wp = P : G):   0,2944 

Waga kosztów (łącznie z wydatkami majątkowymi) 
 w łącznej kwocie (Wk = K : G):     0,7056 

Nieprawidłowości w przychodach w łącznej kwocie 1151,4 zł, tj. 0,1% przychodów ogółem. 

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie terminowości podejmowanych czynności z zakresu 
windykacji należności w PGW WP oraz w przypadku zastosowania ulg w spłacie należności. 

Ocena cząstkowa przychodów (Op):     5 (pozytywna) 

Nieprawidłowości w kosztach (łącznie z wydatkami majątkowymi) w łącznej kwocie 20 913,0 tys. zł, 
tj. 0,6% kosztów ogółem. 

Stwierdzono nieprawidłowości polegające na: dofinansowaniu działalności państwowej jednostki 
budżetowej z naruszeniem obowiązujących przepisów; niezgodnym z wewnętrznymi regulacjami 
zawieraniu i rozliczaniu umów zleceń na usługi sprzątania na 2021 r. oraz niecelowym wydatkowaniu 
środków na dostawę studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania 
międzynarodowych dróg wodnych. 

Ocena cząstkowa kosztów (Ok)  
(łącznie z wydatkami majątkowymi):    1 (negatywna) 

Łączna ocena przychodów i kosztów ŁO48: =   5 x 0,2944+1 x 0,7056 = 2,18 

Opinia o sprawozdaniach:      pozytywna 

Ocena ogólna:       w formie opisowej  

  

 
45  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
46 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
47  Według danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego PGW WP w 2021 r. 
48  ŁO = Op x Wp + Ok x Wk 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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6.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE 

Lp. Wyszczególnienie 

2020 2021 
4:3 6:3 6:4 6:5 Wykonanie Plan wg ustawy 

budżetowej1) 
Plan po 

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 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: 914982,9 502436,0 502436,0 1000431,2 54,9 109,3 199,1 199,1 
1.1 Środki pieniężne 541887,3 260859,0 260859,0 804319,9 48,1 148,4 308,3 308,3 
1.2 Należności krótkoterminowe 365585,4 240000,0 240000,0 184751,9 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 7510,2 1577,0 1577,0 11359,4 21,0 151,3 720,3 720,3 

2 Należności długoterminowe 1983,1 40995,0 40995,0 22385,0 2067,2 1 128,8 54,6 54,6 

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek         

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych         
3 Zobowiązania 643672,4 1040000,0 1040000,0 973313,0 161,6 151,2 93,6 93,6 
3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 151552,6 822051,0 822051,0 583186,8 542,4 384,8 70,9 70,9 

 3.1.1 pożyczka z NFOŚiGW 151552,6 142051,0 142051,0 140464,8 93,7 92,7 98,9 98,9 

 3.1.2 pożyczka z MF  680000,0 680000,0 442722,0   65,1 65,1 

3.2 wymagalne 67,1    0,0 0,0   

II Przychody ogółem 1412499,7 1577244,0 1676527,4 1563816,3 111,7 110,7 99,1 93,3 

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 785096,6 467046,0 511249,0 602847,7 59,5 76,8 129,1 117,9 

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 
ustawy Prawo Wodne wg stawek ujętych w art. 274, w tym: 769111,8 455472,0 479529,9 563705,4 59,2 73,3 123,8 117,6 

1.3.1 Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat 
podwyższonych 705952,5 410000,0 421825,1 493089,5 58,1 69,8 120,3 116,9 

1.3.2 Wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych 
dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących 131,5 1081,0 1181,9 1137,3 822,1 864,9 105,2 96,2 
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2020 2021 
4:3 6:3 6:4 6:5 Wykonanie Plan wg ustawy 

budżetowej1) 
Plan po 

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

8360,6 7499,0 8179,5 8632,0 89,7 103,2 115,1 105,5 

1.3.4 
Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania 
rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących 
stanowiących własność Skarbu Państwa 

6334,2 6911,0 6911,0 5911,8 109,1 93,3 85,5 85,5 

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 

16611,3 8372,0 15000,0 16252,7 50,4 97,8 194,1 108,4 

1.3.6 Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub 
urządzeń wodnych 18291,3 9841,0 13519,6 24974,3 53,8 136,5 253,8 184,7 

1.3.7 
Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny 
materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy 
przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej 

0,0 0,0 0,0 0,0     

1.3.8 Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej 1240,1 1138,0 1271,7 1654,3 91,8 133,4 145,4 130,1 

1.3.9 Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej 12190,3 10630,0 11641,1 12053,5 87,2 98,9 113,4 103,5 

1.4 Przychody z działalności gospodarczej 15847,5 10583,0 30728,1 38072,9 66,8 240,2 359,8 123,9 

1.5 Pozostałe przychody 137,3 991,0 991,0 1069,4 721,8 778,9 107,9 107,9 

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 419736,1 951224,0 980449,0 789827,5 226,6 188,2 83,0 80,6 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 3111,3 3681,0 3681,0 0,0 118,3 0,0 0,0 0,0 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 116769,6 27452,0 27452,0 23753,2 23,5 20,3 86,5 86,5 

5 Pozostałe przychody, w tym: 87786,1 127841,0 153696,4 147387,9 145,6 167,9 115,3 95,9 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: 4498,2 17000,0 17000,0 4898,1 377,9 108,9 28,8 28,8 

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu 
skarbowych papierów wartościowych 604,9 0,0 0,0 502,2 0,0 83,0   

5.2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów 
publicznych 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 33188,5 50841,0 68215,4 70317,5 153,2 211,9 138,3 103,1 

III Koszty ogółem 1578385,4 1908409,0 2071317,5 2262058,1 120,9 143,3 118,5 109,2 

1 Koszty funkcjonowania 1578385,4 1885409,0 2048317,5 2245058,0 119,5 142,2 119,1 109,6 

1.1 Amortyzacja 461792,9 450586,0 580255,5 573406,9 97,6 124,2 127,3 98,8 
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1.2 Materiały i energia 51074,0 92346,0 69695,8 61151,3 180,8 119,7 66,2 87,7 

1.3 Usługi obce 415913,3 710279,0 712187,7 431352,9 170,8 103,7 60,7 60,6 

1.4 Wynagrodzenia z tego: 375928,3 389501,0 411579,3 408486,6 103,6 108,7 104,9 99,2 

1.4.1 osobowe 370895,7 381416,0 405451,1 403770,3 102,8 108,9 105,9 99,6 

1.4.2 bezosobowe 5032,6 8085,0 6128,2 4716,3 160,7 93,7 58,3 77,0 

1.4.3 pozostałe         

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3497,5 8559,0 4875,8 3884,7 244,7 111,1 45,4 79,7 

1.6 Składki, z tego na: 68120,9 81066,0 80949,5 75183,3 119,0 110,4 92,7 92,9 

1.6.1 Ubezpieczenie społeczne 61406,8 65601,0 69545,6 66603,8 106,8 108,5 101,5 95,8 

1.6.2 Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6714,1 9345,0 9903,9 7427,3 139,2 110,6 79,5 75,0 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych         

1.6.4 Pozostałe  6120,0 1500,0 1152,2   18,8 76,8 

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań         

1.8 Podatki i opłaty, w tym: 6188,3 6642,0 11427,3 10238,6 107,3 165,5 154,1 89,6 

1.8.1 podatek akcyzowy 183,4 214,0 270,7 236,4 116,7 128,9 110,5 87,3 

1.8.2 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.8.3 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 701,3 851,0 851,0 538,3 121,3 76,8 63,3 63,3 

1.8.4 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego 454,1 451,0 550,5 470,7 99,3 103,7 104,4 85,5 

1.8.5 opłaty na rzecz budżetu państwa 38,8 73,0 73,0 43,8 188,1 112,9 60,0 60,0 

1.8.6 podatek od nieruchomości 4810,8 5053,0 9682,1 8949,4 105,0 186,0 177,1 92,4 

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 195870,2 146430,0 177346,6 681353,7 74,8 347,9 465,3 384,2 

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 0,0 23000,0 4196,0 2197,5   9,6 52,4 

2.1 środki przekazane innym podmiotom 0,0 23000,0 4196,0 2197,5   9,6 52,4 

3 Pozostałe koszty, w tym: 0,0 0,0 18804,0 14802,6    78,7 

3.1 Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym 
jednostkom na wydatki majątkowe) 0,0 0,0 18804,0 14802,6    78,7 
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IV Wynik brutto (poz. II–III) (-)165885,7 (-)331165,0 (-)394790,1 (-)698241,8 199,6 420,9 210,8 176,9 

V Obowiązkowe obciążenia wyniku 1271,3 93,0 4100,0 4694,0 7,3 369,2 5047,3 114,5 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 1271,3 93,0 4100,0 4694,0 7,3 369,2 5047,3 114,5 

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym         

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

VI.   VI.  Wynik netto (poz. IV–V) (-)167157,0 (-)331258,0 (-)398890,1 (-)702935,8 198,2 420,5 212,2 176,2 

V. VII. Dotacje i subwencje z budżetu państwa x x x x     

1  Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 1045466,0 2099174,0 2673609,2 2029106,4 200,8 194,1 96,7 75,9 

1.1 podmiotowa         

1.2 przedmiotowa         

1.3 celowa 406184,0 943724,0 972949,0 777105,3 232,3 191,3 82,3 79,9 

1.4 celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - 
bieżące 82570,4 34782,0 34782,0 31829,5 42,1 38,5 91,5 91,5 

1.4.1 w tym: na współfinansowanie 12405,3 6259,0 6259,0 5100,5 50,5 41,1 81,5 81,5 

1.5 celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – 
majątkowe  542139,2 1083568,0 1083568,0 658549,3 199,9 121,5 60,8 60,8 

1.5.1 w tym na współfinansowanie 57297,8 135815,0 135815,0 65913,7 237,0 115,0 48,5 48,5 

1.6  - subwencje 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.7   - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14572,4 37100,0 582310,2 561622,3 254,6 3854,0 1513,8 96,4 

VIII Środki na wydatki majątkowe (nakłady na rzeczowe aktywa 
trwałe i wartości niematerialne i prawne)  1166267,1 1526332,0 1974483,9 1486332,7 130,9 127,4 97,4 75,3 

1 

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

14572,4 37100,0 582310,2 561622,3 254,6 3854,0 1 513,8 96,4 

2 Inwestycje unijne (wkład własny) 0,0 0,0 0,0 0,0     

3 Inwestycje unijne (wkład własny) 543382,8 1085838,0 1085838,0 658549,3 199,8 121,2 60,6 60,6 

4 Środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw) 8040,0 8661,0 8661,0 159,2 107,7 2,0 1,8 1,8 

5 Inwestycje finansowane z pożyczki 421796,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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6 Wkład własny 177795,9 384733,0 295733,0 264662,7 216,4 148,9 68,8 89,5 

7 Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu 
terytorialnego 679,9 10000,0 1941,7 1339,2 1470,8 197,0 13,4 69,0 

IX Środki przyznane innym podmiotom 0,0 23000,0 23000,0 17000,1   73,9 73,9 

X Stan na koniec roku x x x x x x x x 

1 Środki obrotowe, w tym: 1000431,2 367549,0 645510,0 852933,8 36,7 85,3 232,1 132,1 

1.1 Środki pieniężne 804319,9 39,0 278000,0 676737,4 0,0 84,1 1 735 224,1 243,4 

1.2 Należności krótkoterminowe 184751,9 360000,0 360000,0 162269,2 194,9 87,8 45,1 45,1 

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.3 Zapasy 11359,4 7510,0 7510,0 13927,2 66,1 122,6 185,4 185,4 

2 Należności długoterminowe: 22385,0 20800,0 20800,0 24477,3 92,9 109,3 117,7 117,7 

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek         

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych        

3 Zobowiązania 973313,0 1302213,0 622213,0 493006,3 133,8 50,7 37,9 79,2 

3.1 Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 583186,8 810213,0 130213,0 128123,6 138,9 22,0 15,8 98,4 

 3.1.1 pożyczka z NFOŚiGW 140464,8 130213,0 130213,0 128123,6 92,7 91,2 98,4 98,4 

 3.1.2 pożyczka z MF 442722,0 680000,0 0,0 0,0 153,6 0,0 0,0  

3.2 wymagalne 0,0 0,0 0,0 0,0     

Część B.  Dane uzupełniające 

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub 
depozyt u Ministra Finansów 600325,5 39,0 278000,0 676737,4 0,0 112,7 1 735 224,1 243,4 

1.1  - depozyty overnight (O/N) 600325,5 39,0 278000,0 676737,4 0,0 112,7 1 735 224,1 243,4 

1.2  - depozyty terminowe         

Część C.  Dane uzupełniające 

1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego 
wg wartości nominalnej, z tego: 583186,8 810213,0 142051,0 128123,6 138,9 22,0 15,8 90,2 

1.1 Papiery wartościowe         
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1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: 583186,8 810213,0 142051,0 128123,6 138,9 22,0 15,8 90,2 
  - sektora finansów publicznych 583186,8 810213,0 142051,0 128123,6 138,9 22,0 15,8 90,2 
 pożyczka z NFOŚiGW 140464,8 130213,0 142051,0 128123,6 92,7 91,2 98,4 90,2 
 pożyczka MF 442722,0 680000,0 0,0 0,0 153,6 0,0 0,0  
  - pozostałych         

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę         

1.4 Zobowiązania wymagalne         

Opracowanie własne na podstawie danych z wykonania określonego w ustawie budżetowej na 2021 r. planu finansowego - załącznik do pisma nr KFP.091.4.2022.2 z 13 kwietnia 2022 r. 
1) Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190, ze zm.). 
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6.3. 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. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 
10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 
11. Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
12. Sejmowa Komisja Infrastruktury 
13. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
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