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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli, zwanej dalej 

„ustawą o NIK” 1, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu skontrolowała Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w 

dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu poŜyczki Banku Światowego (Umowa 7436-POL) w 2009 r. 

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

w dniu 16.06.2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu 

Ministrowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

ocenia w kontrolowanym zakresie działalność Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. Zdaniem NIK prawidłowe były działani a związane z funkcjonowaniem 

Komitetu Sterującego i Komitetu Roboczego Projektu oraz zaangaŜowanie w tym 

zakresie pracowników MSWiA. Pozytywnie naleŜy ocenić równieŜ wdraŜanie nowych 

rozwiązań umoŜliwiaj ących monitorowanie stanu realizacji Projektu, tj. mapy drogowej. 

Nieterminowo natomiast rozpatrywano wnioski o uruchamianie środków poŜyczkowych, 

przy czym naleŜy wskazać, iŜ podjęto w tym zakresie działania usprawniające. Ponadto 

nie rozpoznano w pełni sytuacji prawnej w zakresie realizacji inwestycji budowy 

Zbiornika Racibórz. 

1. Minister Spraw Wewnętrznych lub jego upełnomocniony przedstawiciel jest Przewodniczącym 

Komitetu Sterującego Projektu, którego zadaniem jest zapewnienie ukierunkowania i koordynacji działań 

w ramach Projektu na najwyŜszym szczeblu rządowym, ocena ogólnej realizacji Projektu i rozstrzyganie 

wszelkich problemów związanych z jego realizacją i finansowaniem. Zadania te Minister wykonywał 

                                                           
1 Dz.U. z 2007 r. nr 231 poz. 1701 ze zm. 



 2 

przy pomocy jednostki organizacyjnej MSWiA, jaką jest Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk 

śywiołowych (BUSKś).  

W 2009 r. odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu oraz pięć posiedzeń Komitetu 

Roboczego Projektu2, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Zarówno na posiedzeniach Komitetu Sterującego, jak i Komitetu 

Roboczego omawiano m.in. aktualny stan realizacji Projektu oraz związane z tym problemy. Ponadto NIK 

pozytywnie ocenia wdroŜenie dodatkowej formy monitoringu, tj. mapy drogowej Projektu, w której 

wskazano działania do zrealizowania w 2010 r., terminy ich wykonania oraz jednostki odpowiedzialne.  

2. W 2009 r. Biuro Koordynacji Projektu opracowało w uzgodnieniu m.in. z MSWiA Procedury 

Przepływów PienięŜnych3, w których określono 4 dniowy termin rozpatrywania przez MSWiA 

wniosków o przeniesienie środków z rezerwy celowej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w 2009 r. rozpatrzył 9 wniosków na kwotę 45.859,0 tys. zł. NajdłuŜsze czasy rozpatrywania wniosku 

wynosiły 33 i 24 dni i dotyczyły środków przekazywanych za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego 

do Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wynikało to z konieczności wystąpienia 

przez MSWiA z pismem do Wojewody Dolnośląskiego z prośbą o przygotowanie wniosku o zwiększenie 

budŜetu. Trybu takiego nie uregulowano w ww. procedurach.  

Naczelnik Wydziału Finansowego BUSKś w złoŜonych wyjaśnieniach podniósł, Ŝe czterodniowy termin 

na rozpatrzenie wniosku obecnie wydaje się zbyt optymistyczny i wymaga ponownego przeanalizowania. 

NiezaleŜnie od tego MSWiA podjęło działania w celu skrócenia czasu rozpatrywania wniosków.  

3. Kluczowym przedsięwzięciem dla realizacji Projektu jest budowa zbiornika 

przeciwpowodziowego Racibórz. W obecnym stanie prawnym przy załoŜonej koncepcji realizacji tego 

przedsięwzięcia niezbędne jest jeszcze pozyskanie według stanu na dzień 31 marca 2010 - 1.252,3 ha 

(44,2% całości) gruntów pod inwestycję. W ocenie Izby z uwagi na zaawansowanie wykupu 

nieruchomości i rozproszony stan własnościowy nieruchomości, terminowa realizacja Projektu jest 

zagroŜona, o czym Pana Ministra poinformowano jeszcze w toku prowadzonej kontroli. Ponadto 

opinia prawna przedłoŜona przez Wicewojewodę Śląskiego na posiedzeniu Komitetu Sterującego 

w dniu 23 lutego 2010 r. wskazuje, iŜ realizacja przedsięwzięcia w podziale na dwa etapy, tj. 1) budowa 

zapory czołowej, lewostronnej i prawostronnej, 2) budowa Zbiornika Racibórz, w dotychczasowej 

koncepcji przedsięwzięcia jest niemoŜliwa. Pan Minister w złoŜonych wyjaśnieniach wskazał m.in., iŜ 

cyt. „Bior ąc pod uwagę, Ŝe opinia ta powstała niemal po trzech latach realizacji Projektu (realizację 

tego rozpoczęto bowiem w 2007 r.) i po pięciu latach od podjęcia pierwszych prac nad jego 

przygotowaniem i to, iŜ rozpoznanie warunków prawnych powinno było nastąpić na etapie 

przygotowywania Projektu, Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu podczas spotkania 23 lutego 

2010 r. zobowiązał Wicewojewodę Śląskiego oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do 
                                                           
2 Podmiotu przygotowującego materiały merytoryczne dla Komitetu Sterującego 
3 „Przepływy pienięŜne, procedury sprawozdawcze i rozliczeniowe w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecze Odry”. 
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uzyskania w trybie pilnym niezaleŜnej opinii prawnej w przedmiotowej sprawie.” Sporządzona przez 

ekspertów opinia prawna była zbieŜna z ww. opinią Wicewojewody Śląskiego. W związku z zaistniałą 

sytuacją Pan Minister wyjaśnił, iŜ cyt. „(…) stało się konieczne uzyskanie opinii specjalisty z zakresu 

hydrotechniki. Opinia powinna powstać w czerwcu bieŜącego roku. ZałoŜono, Ŝe równocześnie będą 

prowadzone przez Ministerstwo Środowiska prace nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane. (…) 

Ponadto podkreślić naleŜy, Ŝe obecnie przygotowywane są nowe rozwiązania prawne - podobne do 

specustawy obowiązującej przy budowie autostrad (…)”.  

Ryzykiem dla realizacji celów Projektu jest takŜe luka w jego finansowaniu szacowana na 432.743.898 zł, 

tj. 101.739.753 Euro.(róŜnica pomiędzy planowanymi w pierwotnej inŜynierii finansowej a szacowanymi 

kosztami realizacji Projektu ujętymi w zatwierdzonym przez Komitet Sterujący 2 czerwca 2009 r. Planie 

Finansowym Projektu). Dodatkowe środki na realizację Projektu nie zostały formalnie zapewnione. 

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

1. Podjęcie dalszych działań w kierunku zoptymalizowania czasu rozpatrywania wniosków 

dotyczących przepływów środków w ramach realizowanego Projektu.. 

2. Zintensyfikowanie działań dla terminowej realizacji Projektu. 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia 

przez Pana Ministra w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w 

celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 - 3 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Ministrowi prawo zgłoszenia na piśmie do 

Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków 

zawartych w tym wystąpieniu. 

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

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

NajwyŜszej Izby Kontroli o sposobie ich rozpatrzenia.  

 
 


