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1. WPROWADZENIE 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (dalej: „Minister GMiŻŚ”, 
albo „Minister”) kieruje od dnia 9 stycznia 2018 r. działem administracji 
rządowej „Gospodarka wodna”, stosownie do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej2 i jest dysponentem części budżetowej 22 – Gospodarka wodna. 

Minister GMiŻŚ sprawuje nadzór nad Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
„Wody Polskie” (dalej: „PGW WP”). Stosownie do art. 356 ust. 1 i 2 pkt 1–5 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. − Prawo wodne3 nadzór polega w szczególności 
na: dokonywaniu oceny okresowej Prezesa Wód Polskich; dokonywaniu 
rocznej oceny działalności Wód Polskich; zatwierdzaniu planu finansowego 
oraz rocznych planów działalności; zatwierdzaniu programów realizacji zadań 
związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa 
związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce 
wodnej i ich zmian; zatwierdzaniu sprawozdań z działalności za rok poprzedni.  

Na podstawie art. 360 ustawy – Prawo wodne Minister GMiŻŚ sprawuje także 
nadzór nad działalnością: państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej 
(dalej: „PSHM”); państwowej służby hydrogeologicznej (dalej: „PSH”) 
i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących(dalej: 
„PSBBP”). Zgodnie z art. 370 ustawy – Prawo wodne Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IMGW-PIB”) 
pełni PSHM i PSBBP. 

Dochody zrealizowane w 2019 r. w części 22 – Gospodarka wodna wyniosły 
42 233,1 tys. zł, w tym 5,6 tys. zł stanowiły dochody zrealizowane w Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (urząd obsługujący Ministra  
– dysponent III stopnia, dalej: „MGMiŻŚ”). Dochody w części 22 stanowiły 
0,011% ogółu dochodów budżetu państwa. Główną pozycję dochodów 
w 2019 r., w łącznej kwocie 36 999,4 tys. zł, stanowiły wpływy w rozdziale 
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

W 2019 r. w części 22 – Gospodarka wodna wydatki budżetu państwa wyniosły 
1 502 321,3 tys. zł (tj. 0,363% wydatków budżetu państwa), w tym 
74 648,9 tys. zł stanowiły wydatki poniesione w MGMiŻŚ (tj. przez dysponenta 
III stopnia).  

W 2019 r. nie planowano i nie poniesiono wydatków z budżetu środków 
europejskich. 

Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym w części 22 – Gospodarka 
wodna były ponoszone w ramach dwóch funkcji państwa: 11. Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i nienaruszalność granic (w ramach, której realizowano jedno 
zadanie, jedno podzadanie i trzy działania) oraz 12. Środowisko (w ramach, 
której realizowano jedno zadanie, dwa podzadania i dwa działania). 
W 2019 r. IMGW-PIB wykorzystał środki finansowe w łącznej kwocie 
104 154,4 tys. zł, otrzymane z PGW WP w ramach zawartych czterech umów 
dotacji, które przeznaczone były na realizację m.in. zadań określonych w art. 376 
oraz art. 377 ustawy – Prawo wodne. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w części 22 – Gospodarka wodna 
funkcjonowały dwie jednostki budżetowe, których kierownicy byli 
dysponentami III stopnia, tj.: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

                                                           

1  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
2  Dz. U. poz. 100. 
3  Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2019 
pod względem: legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 22  
– Gospodarka wodna 

Zakres kontroli 
 - analiza porównawcza 
wykonania dochodów; 

 - realizacja wydatków 
budżetu państwa, w tym 
rzeczowe efekty uzyskane 
w wyniku realizacji zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych; 

 - sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 

 - system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości i rzetelności 
sporządzania sprawozdań; 

 - nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych1 

Jednostki kontrolowane  

Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej  

Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej  
– Państwowy Instytut 
Badawczy 
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Śródlądowej (urząd obsługujący Ministra GMiŻŚ) i Biuro Koordynacji Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły4. 

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów budżetowych, wydatków budżetu 
państwa realizowanych przez poszczególnych dysponentów oraz ich 
procentowy udział w zrealizowanych dochodach/wydatkach w części 22 
zostały przedstawione w załączniku 7.1 do niniejszej Informacji.  

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (na poziomie dysponenta głównego i dysponenta 
III stopnia w ramach części 22 – Gospodarka wodna) oraz Instytucie Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym (w zakresie 
wykorzystania w 2019 r. środków przekazanych przez PGW WP w ramach 
części 22).  

Wykaz kontrolowanych jednostek przedstawiony został w załączniku 7.2 
do niniejszej Informacji.  

 

                                                           

4  Zarządzenie nr 2 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lutego 2018 r. 
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których 
dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 2, 
ze zm.). 

5  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 
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2. OCENA OGÓLNA 
Ustalony limit wydatków w części 22 – Gospodarka wodna został wykorzystany 
przez Ministra GMiŻŚ w 96,9% na dotacje dla PGW WP, których udzielenie było 
legalne, celowe i gospodarne. 

W badanej próbie wydatków (60 571,0 tys. zł), która stanowiła 80,8% 
wydatków poniesionych w MGMiŻŚ (dysponent III stopnia) nie stwierdzono 
wydatków nielegalnych, niecelowych i niegospodarnych.  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych:  

− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23); 

− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 

− z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 
budżetowego (Rb-28NW); 

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej 
Polityki Rolnej (Rb-28 Programy); 

− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1); 

− w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 22  
– Gospodarka wodna na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych 
i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych 
kontrolowanej jednostki (dysponent III stopnia) były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej 
zapewniał w sposób racjonalny prawidłowe sporządzanie sprawozdań 
budżetowych, w tym sprawozdań w zakresie operacji finansowych, 
z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta III stopnia. 

Sprawozdania zostały sporządzone w terminie, stosownie do przepisów 
rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej7, z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych8, a także 
z dnia 28 grudnia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym9. 

W obszarze realizacji wydatków budżetu państwa stwierdzono 
nieprawidłowości, polegające m.in. na: 

− niepodjęciu działań mających na celu zapewnienie finansowana 
ze środków budżetu państwa realizacji zadania państwowej służby 

                                                           

6  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

7  Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm. 
8  Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
9  Dz. U. z 2020 r. poz. 704. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie 
opisowej6 wykonanie 
budżetu państwa  
w 2019 r. w części 22  
– Gospodarka wodna  
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hydrologiczno-meteorologicznej, o którym mowa w art. 376 pkt 2 ustawy  
− Prawo wodne, pomimo że zgodnie z art. 385 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy 
zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa będących 
w dyspozycji właściwych dysponentów części budżetu państwa; 

− do pomiaru stopnia realizacji celu w funkcji Państwa 12. Środowisko 
wykorzystano miernik nieposiadający cech określonych przepisami prawa. 

Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym ze środków rezerwy celowej poz. 59 
Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
finansowane były wydatki na opłacenie składki do organizacji 
międzynarodowej – Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów 
Meteorologicznych (dalej: „EUMETSAT”) w łącznej wysokości 40 251,4 tys. zł. 
Wydatki te nie były zgodne z celem utworzenia powyższej rezerwy. NIK 
podtrzymuje swoje stanowisko, wyrażone w latach ubiegłych po kontrolach 
wykonania budżetu państwa, że finansowanie z tego źródła składek 
do organizacji międzynarodowych nie jest działaniem prawidłowym. Jednak 
wobec niezapewnienia środków na ten cel w budżecie państwa (poza rezerwą 
poz. 59) nie do zaakceptowania byłaby sytuacja prowadząca do nieuregulowania 
zobowiązań Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu członkostwa w organizacjach 
międzynarodowych. NIK w trakcie kontroli stwierdziła, że na etapie prac nad 
przygotowaniem ustawy budżetowej na rok 2019 Minister GMiŻŚ zgłaszał 
do Ministra Finansów zapotrzebowanie na środki w ramach części 22  
– Gospodarka wodna niezbędne do opłacenia składek międzynarodowych 
w pełnej wysokości.  

Stanowisko NIK o ustalenie innej ścieżki finansowania składek do organizacji 
międzynarodowych zostało uwzględnione dopiero w ustawie budżetowej 
na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.10 

W IMGW-PIB w 2019 r. wykorzystano środki finansowe w łącznej kwocie 
104 154,4 tys. zł, otrzymane z PGW WP w ramach zawartych czterech umów 
dotacji zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Poniesione wydatki 
pozwoliły na realizację zadań określonych w art. 376 oraz art. 377 ustawy  
– Prawo wodne. Niemniej jednak Dyrektor IMGW-PIB nie podjął działań w celu 
uzyskania środków finansowych na realizację zadania określonego w art. 376 
pkt 2 ustawy – Prawo wodne, tym samym nie zrealizowano w pełnym zakresie 
zadania pn. Wykonywanie badań elementów hydrologicznych i morfologicznych 
wód powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, 
w szczególności sporządzania dokumentacji planistycznych, o których mowa 
w art. 317 ust. 1. 

Ustalone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
mechanizmy kontroli zarządczej, w szczególności w obszarze nadzoru nad 
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Instytutem 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, nie 
stanowiły wystarczającej odpowiedzi na ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. 
Potwierdziły to zarówno wyniki niniejszej kontroli, tj. wykonania budżetu 
państwa w 2019 r. jak również wyniki kontroli P/19/051 – Utworzenie 
i funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 22 – Gospodarka 
wodna przedstawiona została w załączniku 7.3 do niniejszej Informacji.

                                                           

10  Dz. U. poz. 571. 
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3. UWAGI I WNIOSKI 
 

Najwyższa Izba Kontroli w roku ubiegłym po kontroli wykonania w 2018 r. budżetu państwa w części 
22 – Gospodarka wodna wnioskowała o ustalenie mierników posiadających cechy określone 
w rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej11. Wniosek ten nie 
został jednak zrealizowany. W toku niniejszej kontroli stwierdzono, że w układzie zadaniowym 
wydatków budżetu państwa ustalony jest miernik uniemożliwiający ocenę efektywności 
wykorzystanych środków. Stosowanie nieadekwatnych mierników utrudnia również sprawowanie 
nadzoru przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nad realizacją zadań przez podległe 
i nadzorowane jednostki. 

                                                           

11  Dz. U. poz. 1154. 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
W CZĘŚCI 22 – GOSPODARKA WODNA 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 22 – Gospodarka wodna została ograniczona do przeprowadzenia 
analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania 
planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 
W ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.12 w części 22 – Gospodarka wodna 
zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 22 818,0 tys. zł (całość w dziale 900 Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska). Dochody te zaplanowano w rozdziale 90025 Działalność 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (§ 8510 Wpływy z różnych rozliczeń) 
z przeznaczeniem na sfinansowanie przez PGW WP, poprzez rezerwę celową poz. 59 Dofinansowanie 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zadania pn. 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. Zadanie 
to zostało zaplanowane do realizacji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. 
Uzyskane dochody w części 22 – Gospodarka wodna wyniosły 42 233,1 tys. zł i były o 85,1% wyższe 
od kwoty planowanej i prawie dziesięciokrotnie (o 988,7%) wyższe od dochodów wykonanych 
w 2018 r. (4271,4 tys. zł). Główną pozycję dochodów w 2019 r. stanowiły wpływy w rozdziale 90025 
Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w łącznej kwocie 36 999,4 tys. zł. 
Drugą pozycję pod względem wysokości uzyskanych dochodów stanowiły wpływy w rozdziale 
90095 Pozostała działalność w kwocie 2620,7 tys. zł, tj. 122,2% dochodów wykonanych w 2018 r. 
W 2019 r. uzyskano również dochody w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
w kwocie 2607,3 tys. zł (w 2018 r. uzyskano 0,9 tys. zł). 
Wykonanie w 2019 r. dochodów w kwocie wyższej niż planowano wynikało przede wszystkim 
z uzyskania nieplanowanych wpływów w rozdziale 90025 – w łącznej kwocie 14 181,4 tys. zł. 
Uzyskano je z tytułu m.in.: kar umownych; wpływów z tytułu kar pieniężnych (wynikających z art. 29 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków13); opłaty melioracyjnej (wynikającej z art. 201 ust 1 ustawy – Prawo wodne); opłaty 
legalizacyjnej urządzeń wodnych oraz opłat za interpretacje indywidualne. W 2019 r. uzyskano 
również nieplanowane dochody w rozdziale 90078 w kwocie 2607,3 tys. zł głównie z tytułu 
gwarancji zwrotu zaliczki zrealizowanej w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry i Wisły (dalej: „POPDOW”). 
Na koniec 2019 r., według danych ujętych w sprawozdaniu Rb-27, w części 22 − Gospodarka wodna 
należności pozostałe do zapłaty (netto) wyniosły w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność łącznie 7048,8 tys. zł, z tego: 1655,1 tys. zł 
w ramach § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ufp, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz 5393,7 tys. zł w ramach § 2910 Wpływy 
ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…).  
Całość należności stanowiły zaległości netto wynikające z wydanej w dniu 5 sierpnia 2019 r. decyzji 
administracyjnej14 Ministra w stosunku do IMGW-PIB, dotyczącej wydatkowania przez IMGW-PIB 
dotacji, otrzymanych w 2015 r. od Ministra Środowiska15, niezgodnie z przeznaczeniem oraz 
niedokonaniu w terminie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. W sprawie tej toczy się 
postępowanie sądowo-administracyjne (w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie). 
W sprawozdaniu Rb-27 za rok 2018 nie wykazano żadnych należności pozostałych do zapłaty.  
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych w części 22 – Gospodarka wodna 
zostały zawarte w tabeli, stanowiącej załącznik 7.4 do niniejszej Informacji.  

                                                           

12  Dz. U. poz. 198. 
13  Dz. U. z 2019 poz. 1437. 
14  Znak: DGMiŻŚ.WNM.80.3.19.2019. 
15  Na podstawie umów nr: 33/DE/2015, 36/DE/2015 i 39/DE/2015. 
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4.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W ustawie budżetowej na 2019 r. limit wydatków budżetu państwa w części 22 – Gospodarka wodna 
ustalono w kwocie 1 155 296,0 tys. zł. W ciągu roku limit wydatków został zwiększony per saldo 
o 363 785,5 tys. zł (tj. o 31,5%), do kwoty 1 519 081,5 tys. zł. Zmiany wynikały m.in.: 

− ze zwiększenia limitu wydatków środkami z pięciu pozycji rezerw celowych o łączną kwotę 
(per saldo) 362 457,2 tys. zł, z tego: 

 poz. 4 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań 
w dorzeczach Odry i górnej Wisły – 252 262,0 tys. zł; 

 poz. 8 Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich16  
– 69 594,2 tys. zł; 

 poz. 20 Środki na sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla jednego nowo 
mianowanego17 urzędnika służby cywilnej zatrudnionego w MGMiŻŚ – 1,1 tys. zł; 

  poz. 59 Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – na 
realizację zobowiązań finansowych Polski wynikających z członkostwa w organizacjach 
międzynarodowych, za które odpowiada minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 
(składka EUMETSAT) – 40 251,4 tys. zł; 

 poz. 73. Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania  
– na realizację zadań wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa18 – na sfinansowanie wynagrodzeń wraz 
z pochodnymi dla czterech etatów w MGMiŻŚ – 348,5 tys. zł; 

− ze zwiększenia limitu wydatków środkami z ogólnej rezerwy budżetowej, przyznanej 
zarządzeniem nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na dotację 
dla PGW WP na realizację zadania pn. Konserwacja potoku Ropotek w km 0+100-8+900 m. 
Wawrzeńczyce, gm. Igołomia–Wawrzeńczyce, powiat krakowski – 192,7 tys. zł”19; 

− z przeniesienia środków z części 21 – Gospodarka morska do części 22 – na realizację trzech20 
zadań PGW WP współfinansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – łączna 
kwota 50,7 tys. zł; 

− z przeniesienia środków z części 69 – Żegluga śródlądowa do części 22 – na realizację jednego 
projektu inwestycyjnego21 oraz na zabezpieczenie środków na organizację konferencji, podróży 
służbowych pracowników i szkoleń związanych z gospodarką wodną, które wcześniej były 
finansowane ze środków NFOŚiGW – łączna kwota 1240,0 tys. zł; 

− z przeniesienia środków z części 22 do części 21 – Gospodarka morska do wykorzystania przez 
Urząd Morski w Szczecinie na działania obronne – 46,0 tys. zł. 

Ponadto Minister GMiŻŚ w 2019 r. bezskutecznie ubiegał się o zwiększenie limitu wydatków 
z rezerwy:  

                                                           

16  Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków 
otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem 
innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy 
technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów 
i projektów finansowanych z udziałem środków z UE. 

17  Z dniem 1 grudnia 2019 r. 
18  Dz. U. poz. 1560 ze zm. 
19  Decyzja MF/FG2.4143.3.141.2019.MF.2833 z dnia 26 lipca 2019 r.  
20  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części 

Wód Powierzchniowych; Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych 
Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi oraz Kiełcz – budowa wału p. pow. rzeki Odry w km 424+000-
424+500. 

21  Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich 
wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy ‘Guzianka I’/Etap I – budowa śluzy ‘Guzianka II’, udrożnienie szlaku 
wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie-Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego (1000,0 tys. zł). 
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– ogólnej budżetu państwa – o kwotę 50 000,0 tys. zł, na zadanie: Budowa mostu pontonowego 
i alternatywnego rurociągu przeprowadzającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni 
ścieków ‘Czajka’ w rejonie ulicy Farysa w Warszawie;  

– celowej poz. 4 – o łączną kwotę 115 742,8 tys. zł, na wydatki dotyczące usunięcia szkód 
powodziowych powstałych: w styczniu 2019 r. na skutek sztormów i cofki na terenie działania 
dwóch regionalnych zarządów gospodarki wodnej (dalej: „RZGW”)22 oraz w maju 2019 r. 
na terenie działania pięciu RZGW23. 

Wniosek odnoszący się do rezerwy ogólnej budżetu państwa wysłany do Prezesa Rady Ministrów 
pozostał bez odpowiedzi. Wnioski dotyczące przyznania środków z rezerwy celowej poz. 4 zostały 
odrzucone przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który 
poinformował, że środki z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych zostały już rozdysponowane. 

Poniesione w 2019 r. w części 22 – Gospodarka wodna wydatki wyniosły 1 502 321,3 tys. zł, tj. 98,9% 
planu po zmianach.  

W wyniku analizy danych, wykazanych w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa w części 22 – Gospodarka wodna (Rb-28), nie stwierdzono przekroczenia 
planowanych wydatków. 

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: 
„ufp”) Minister GMiŻŚ decyzją z dnia 2 sierpnia 2019 r. zablokował wydatki w ramach Programu 
Operacyjnego EWT Europa Środkowa 2014–202024 oraz Programu Operacyjnego EWT Region Morza 
Bałtyckiego 2014–202025 w łącznej kwocie 109,0 tys. zł, z uwagi na brak możliwości wydatkowania 
oraz przeniesienia ww. środków na realizację innego projektu. Ostatecznie środki zostały 
przeniesione z części 22 decyzją Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2019 r. 

Pozyskane środki z rezerw celowych zostały wykorzystane w kwocie 359 512,4 tys. zł, tj. w 99,2% 
kwoty uruchomionej (362 457,2 tys. zł).  

Szczegółowym badaniem objęto osiem spośród 55 wniosków Ministra GMiŻŚ o uruchomienie 
środków z rezerw celowych, w wyniku których Minister Finansów wydał: pięć decyzji 
o uruchomieniu środków z poz. 4 rezerw celowych na realizację zadań w ramach: POPDOW oraz 
Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry (dalej: „POPDO”) na łączną kwotę 
132 483,0 tys. zł; jedną decyzję o uruchomieniu środków w kwocie 57 779,9 tys. zł z rezerwy celowej 
poz. 8 na realizację projektu pn.: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze 
w województwie śląskim (polder) i dwie decyzje o uruchomieniu środków z rezerwy celowej poz. 59 
na realizację zobowiązań finansowych Polski, wynikających z członkostwa w organizacjach 
międzynarodowych, na kwotę 40 251,4 tys. zł. 

Środki z rezerw celowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, określonym w decyzjach 
Ministra Finansów.  

Pierwotnie uruchomione środki z rezerwy celowej poz. 4 zostały zmniejszone na podstawie decyzji 
korygujących o 9 470,1 tys. zł., tj. o 3,6% środków uruchomionych na realizację zadań w ramach 
dwóch dużych projektów przeciwpowodziowych: POPDOW oraz POPDO. Na realizację zadań 
w ramach POPDOW przeznaczono kwotę 190 206,1 tys. zł, a na realizację zadań w ramach POPDO  
– 60 057,2 tys. zł. Środki przyznane z rezerwy celowej poz. 8 wykorzystano w 99,2% (250 263,3 tys. zł). 
Niepełne wykorzystanie środków wynikało ze specyfiki realizowanych zadań. Wydatki w ramach 
ww. projektów związane były m.in.: z robotami budowlanymi, działaniami związanymi 
z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne (rozliczane w oparciu o wycenę w operatach 
szacunkowych) oraz działaniami konsultingowymi (rozliczane w większości przypadków w oparciu 
o czas pracy). 

                                                           

22  W Gdańsku i Szczecinie. 
23  W Gliwicach, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. 
24  Beneficjent wycofał się z realizacji zadania pn. Opracowanie zintegrowanych ram wdrażania rozwiązań w zakresie 

zarządzania zasobami wodonośnymi w celu ułatwienia ochrony środkowoeuropejskich zasobów wodnych zagrożonych 
zmianami klimatu i konfliktami użytkowników (DEEPWATER).  

25  Brak realizacji zadania pn. Strategia ograniczenia emisji fosforu i azotu z obszarów miejskich dla różnych scenariuszy 
klimatycznych (REACT) wynikał z niezgłoszenia się przez partnera wiodącego. 
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Środki przyznane z rezerwy celowej poz. 8 w kwocie 69 594,2 tys. zł wykorzystano w 98,6% 
(68 673,0 tys. zł). Zostały przeznaczone na współfinansowanie siedmiu26 projektów realizowanych 
z udziałem środków UE, z tego: 57 779,9 tys. zł wydatkowano na Zbiornik przeciwpowodziowy 
Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder) i 4963,8 tys. zł na projekt: 
Kwiatkowice–Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice. Z niewykorzystanej kwoty 
921,2 tys. zł najwięcej środków (tj. 917,5 tys. zł) nie wykorzystano na projekt Budowa i przebudowa 
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową 
śluzy ‘Guzianka II’ i remontem śluzy ‘Guzianka I’. Przyczyną takiego stanu była m.in. zmiana proporcji 
wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, wynikająca z przedłużających się procedur 
pozyskiwania odpowiednich decyzji administracyjnych oraz z przesunięcia części robót 
budowlanych na 2020 rok. 

Środki z rezerwy celowej poz. 59 wykorzystano w 100% (40 251,4 tys. zł) i zostały przeznaczone na 
opłacenie składki EUMETSAT. Ww. składka była finansowana ze środków NFOŚiGW, poprzez 
rezerwę celową poz. 59, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 201927. Na etapie prac 
nad przygotowaniem ustawy budżetowej na rok 2019 Minister GMiŻŚ bezskutecznie zgłaszał do 
Ministra Finansów zapotrzebowanie na środki w ramach części 22 – Gospodarka wodna niezbędne 
do opłacenia składek międzynarodowych w pełnej wysokości. Stanowisko NIK o ustalenie innej 
ścieżki finansowania składek do organizacji międzynarodowych zostało uwzględnione dopiero 
w ramach prac nad ustawą budżetową na rok 2020. 

W 2019 r. Minister zawarł, w ramach części 22 – Gospodarka wodna, 17 umów dotacji na łączną 
kwotę 1 480 942,9 tys. zł (z uwzględnieniem aneksów). Wszystkie umowy zostały zawarte 
z PGW WP. Dysponent części przekazał dotacje w łącznej wysokości 1 472 556,6 tys. zł. PGW WP 
rozliczyło kwotę 1 463 981,0 tys. zł, a kwotę niewykorzystaną, tj. 8 575,6 tys. zł zwróciło na rachunek 
MGMiŻŚ, przy czym kwota 40,5 tys. zł została zwrócona z naruszeniem terminu określonego 
w umowie. W dniu 27 lutego 2020 r. PGW WP wpłaciło na konto MGMiŻŚ odsetki z tego tytułu 
w kwocie 127,07 zł. 

Szczegółowej analizie poddano trzy umowy dotacji, w ramach których Minister wypłacił kwotę 
263 632,1 tys. zł28, tj. 17,9% kwoty wypłat dokonanych na podstawie zawartych umów dotacji 
w ramach części 22. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP, realizację zadań w ramach 
POPDOW oraz realizację projektu pn. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze 
w województwie śląskim (polder). W ramach trzech zbadanych umów dotowany rozliczył kwotę 
263 583,9 tys. zł, a niewykorzystanej kwotę kwotę(48,2 tys. zł) zwrócił w terminie. Rozliczenia były 
przekazywane w terminach zgodnych z umowami, a po akceptacji dotowany był informowany o ich 
przyjęciu. Zatwierdzenie sprawozdań następowało w terminie określonym w art. 152 ust. 2 ufp. 

Kontrola przeprowadzona w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie 
Badawczym wykazała, że w 2019 r. IMGW-PIB wykorzystał środki finansowe w łącznej kwocie 
104 154,4 tys. zł otrzymane z PGW WP w ramach zawartych czterech umów dotacji zgodnie 
z warunkami określonymi w tych umowach. Poniesione wydatki pozwoliły na realizację zadań 

                                                           

26  – Kwiatkowice–Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice;  
 – Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich 

wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy ‘Guzianka I’/Etap I – budowa śluzy ‘Guzianka II’, udrożnienie szlaku 
wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie–Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego; 

 – Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału 
od 0+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie; 

 – Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder); 
 – Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia 

Brzeg Dolny; 
 – Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich 

wraz z budową śluzy ‘Guzianka II’ i remontem śluzy ‘Guzianka I’/Etap II b – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od 
Mikołajek do Giżycka; 

 – Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich 
wraz z budową śluzy ‘Guzianka II’ i remontem śluzy ‘Guzianka I’/Etap III – remont śluzy ‘Guzianka I’, remont śluzy i jazu 
w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach 
z jeziorami, przebudowa i umocnienie trzech kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin. 

27  Dz. U. poz. 2435, ze zm. 
28  Nr BBF.WR.II.3113.1.17/2019 na kwotę 57 779,9 tys. zł; nr BBF.WR.II.3113.1.6/2019 na kwotę 191 770,0 tys. zł, 

nr BBF.WR.II.3113.1.5/2019 na kwotę 15 598,0 tys. zł. 
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określonych w art. 376 oraz art. 377 ustawy – Prawo wodne. Niemniej jednak Dyrektor IMGW-PIB nie 
podjął działań w celu uzyskania środków finansowych na realizację zadania: wykonywanie badań 
elementów hydrologicznych i morfologicznych wód powierzchniowych na potrzeby planowania 
w gospodarowaniu wodami, w szczególności sporządzania dokumentacji planistycznych, o których 
mowa w art. 317 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, określonego w art. 376 pkt 2 ustawy – Prawo wodne. 
W 2019 r. Dyrektor IMGW-PIB podejmował działania w celu pozyskania środków z PGW WP 
na finansowanie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby 
bezpieczeństwa budowli piętrzących. Wnioski o przyznanie dotacji były kierowane do Prezesa PGW 
WP w terminach umożliwiających uzyskanie środków i wykonanie w 2019 r. finansowanych z nich 
zadań. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli dotyczyły: 

− wnioskowania do PGW WP o środki na realizację zadania pn. Wykonywanie badań elementów 
hydrologicznych i morfologicznych wód powierzchniowych na potrzeby planowania 
w gospodarowaniu wodami, w szczególności sporządzania dokumentacji planistycznych, o których 
mowa w art. 317 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, pomimo że zgodnie z art. 385 ust. 3 pkt 3 
ww. ustawy zadanie to finansuje się ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji 
właściwych dysponentów części budżetu państwa; 

− częściowej realizacji zadania pn. Wykonywanie badań elementów hydrologicznych 
i morfologicznych wód powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, 
w szczególności sporządzania dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 317 ust. 1, 
pomimo że w art. 376 pkt 2 ustawy – Prawo wodne określono, iż do zadań państwowej służby 
hydrologiczno-meteorologicznej należy ww. zadanie; 

− niezgodnym z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości29 dokonywaniu 
korekt na trzech dokumentach księgowych;  

− nierzetelnym dokumentowaniu czynności w toku prowadzonych czterech postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

Według rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa dysponenta 
części 22 na wydatki majątkowe wykorzystano 510 058,3 tys. zł, tj. 97,7% planu po zmianach. Środki 
te, przekazane w formie dotacji dla PGW WP, zostały przeznaczone m.in. na: 

− Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder);  

− budowę i przebudowę infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach 
Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I'/ 
Etap II b – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka;  

− budowę i przebudowę infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach 
Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ 
Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie 
szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach 
z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: 
Mikołajskie i Niegocin; 

−  realizację zadań w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry i Wisły. 

Według sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w 2019 r., wydatki 
na wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) w części 22 budżetu państwa 
wyniosły łącznie 10 370,0 tys. zł, (tj. 99,7% planu po zmianach) i były wyższe o 11,3% 
(tj. o 1052,6 tys. zł) niż w 2018 r. W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w części 22, według 
sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, wyniosło 102 osoby (w tym 100 osób 
zatrudnionych w MGMiŻŚ i dwie osoby w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry i Wisły) i było wyższe o 23 osoby (tj. o 29,0%) od przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. 
Wzrost zatrudnienia spowodowany był trwającym od 2018 r. procesem przyjmowania nowych 
pracowników zajmujących się zadaniami części 22 – Gospodarka wodna30 oraz koniecznością 

                                                           

29  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
30  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 105) z dniem 9 stycznia 2018 r. 
MGMiŻŚ przejęło z Ministerstwa Środowiska obsługę zadań z części 22 – Gospodarka wodna. 
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realizacji nowych zadań wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto członków korpusu służby cywilnej w 2019 r., 
w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) 
wyniosło 8515 zł i było w porównaniu do 2018 r. niższe o 13,8% (tj. o 1366 zł). W latach  
2018–2019 w części 22 nie było finansowane wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe. 

W wyniku analizy danych, wykazanych w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa (Rb-28) w części 22 budżetu państwa nie stwierdzono przekroczenia planowanych 
wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 

Dane dotyczące zatrudnienia i wydatków budżetu państwa na wynagrodzenia w części 22  
– Gospodarka wodna przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik 7.6 do niniejszej Informacji. 

Na koniec 2019 r. zobowiązania wyniosły 2945,3 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz składek do organizacji międzynarodowych. 
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

U dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ (urzędzie obsługującym Ministra GMiŻŚ) limit wydatków 
w 2019 r wykorzystano w kwocie 74 648,9 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach. Plan finansowy 
dysponenta III stopnia obejmował m.in. płatności składek do organizacji międzynarodowych: 
z rozdziału 75001 do Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (557,0 tys. zł) 
oraz z rozdziału 75080 na kwotę 20 000,0 tys. zł, z tego: do EUMETSAT (17 879,0 tys. zł); 
do Światowej Organizacji Meteorologicznej (2091,0 tys. zł) oraz Międzynarodowej Komisji Wielkich 
Zapór (30,0 tys. zł).  

W ciągu roku pierwotny limit wydatków (ustalony na podstawie ustawy budżetowej w kwocie 
34 169,0 tys. zł) został zwiększony o 40 795,0 tys. zł (tj. o 119,4%) do kwoty 74 964,0 tys. zł. Zmiany 
wynikały m.in. ze zwiększenia limitu środkami z trzech pozycji rezerw celowych31 o łączną kwotę 
40 601,0 tys. zł, z tego kwota 40 251,4 tys. zł pochodziła z rezerwy celowej poz. 59. 

W 2019 r. w ramach wydatków bieżących sfinansowano opłacenie składek do organizacji 
międzynarodowych w łącznej wysokości 60 804,8 tys. zł (tj. 100,0% planu po zmianach), w tym 
na składkę EUMETSAT wydatkowano kwotę 58 446,5 tys. zł. 

W toku kontroli przeprowadzono u dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ badanie wydatków pod 
względem gospodarności, legalności, celowości, rzetelności oraz prawidłowości zastosowanego 
trybu udzielania zamówień publicznych oraz wyłączonych z zastosowania przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych32 (dalej: „pzp”). Badaniem objęto próbę wydatków 
budżetu państwa na łączną kwotę 60 571,0 tys. zł, udokumentowaną 14 zapisami księgowymi na 
podstawie 11 dokumentów. Badana próba stanowiła 80,8% wydatków poniesionych w MGMiŻŚ. 
Doboru próby do badania dowodów/zapisów księgowych dokonano z zastosowaniem metody MUS33 
– dziewięć dowodów, a pięć dowodów wybrano celowo. Zrealizowane wydatki (dotyczące: dostawy 
prasy krajowej, świadczenia usług pocztowych, świadczenia usług cateringowych oraz świadczenia 
usług tłumaczeniowych) zostały dokonane w sposób celowy, legalny i gospodarny. Spośród 
badanych dowodów księgowych, cztery dotyczyły składek międzynarodowych. Środki przeznaczone 
na składki w większości wydatkowane były ze środków rezerwy celowej poz. 59 na opłacenie składki 
do EUMETSAT.  

W wyniku analizy dokumentacji postępowań o udzielenie dwóch zamówień publicznych 
przeprowadzonych na podstawie pzp w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem 
były usługi oraz jednego zamówienia wyłączonego spod stosowania pzp (na podstawie art. 4 pkt 8) 
stwierdzono, że postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami pzp 

                                                           

31  Poz. 59 Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poz. 73 Rezerwa na zmiany systemowe 
i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz poz. 20 Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe 
mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów 
i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem zawodowym. 

32  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
33  MUS – statystyczna metoda monetarna, uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalne do wartości 

transakcji. 
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oraz regulacjami wewnętrznymi34. Wydatki poniesione w wyniku realizacji objętych badaniem 
zamówień w 2019 r. finansowanych z części 22 wyniosły łącznie 64,9 tys. zł35.  

Według sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa u dysponenta III stopnia  
(Rb-28), w 2019 r. wydatki na wynagrodzenia wyniosły łącznie 10 179,8 tys. zł (99,7% planu 
po zmianach). W porównaniu do 2018 r. wydatki na wynagrodzenia były wyższe o 11,0% 
(tj. o 1031,0 tys. zł). W 2019 r. Minister GMiŻŚ otrzymał z rezerwy celowej poz. 73 środki w kwocie 
348,5 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 
5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, tj. na sfinansowanie wynagrodzeń wraz 
z pochodnymi dla czterech nowozatrudnionych osób w MGMiŻŚ36. Pozyskane środki z rezerwy 
zostały wykorzystane w kwocie 323,7 tys. zł (92,9% kwoty uruchomionej), a niewykorzystanie 
pełnej kwoty wynikało z fluktuacji pracowników, którym powierzono zadania związane 
z cyberbezpieczeństwem oraz częstych absencji pracowniczych. 

W wyniku analizy danych, wykazanych w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa dysponenta III stopnia (Rb-28), nie stwierdzono przekroczenia planowanych 
wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.  

Działania podejmowane przez Ministra GMiŻŚ w ramach nadzoru i kontroli 

Obowiązek nadzoru i kontroli, wynikający z art. 175 ust. 2 ufp, wykonywany był przez Ministra 
w 2019 r. m.in. poprzez realizację dwóch kontroli37 planowych ujętych w Planie kontroli na 2019 r.38 
oraz dwóch kontroli doraźnych39. Do dnia zakończenia kontroli NIK opracowanie wyników kontroli 
planowych nie zostało zakończone. 

Sprawowanie nadzoru przez Ministra GMiŻŚ nad PGW WP było przedmiotem przeprowadzonej 
w MGMiŻŚ kontroli P/19/051 – Utworzenie i funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. W wyniku kontroli ustalono m.in., że Minister GMiŻŚ nie zapewnił nadzoru nad PGW 
WP w pełnym zakresie, wymaganym w art. 356 ust. 2 ustawy – Prawo wodne. Ustalenia ww. kontroli 
zostały przedstawione w rozdziale 5 Ustalenia innych kontroli. 

W wyniku kontroli ustalono, że Minister nie podjął działań mających na celu zapewnienie finansowania 
w 2019 r., ze środków budżetu państwa, zadania PSHM, o którym mowa w art. 376 pkt 2 ustawy  
− Prawo wodne, tj. wykonywania badań elementów hydrologicznych i morfologicznych wód 
powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, w szczególności sporządzania 
dokumentacji planistycznych, pomimo że zgodnie z art. 385 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy zadanie 
to finansowane jest ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji właściwych dysponentów 
części budżetu państwa, a realizacja tego zadania jest prowadzona także na potrzeby m.in. Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz organów ochrony przyrody (art. 349 ust. 4 ustawy – Prawo wodne). 

W trakcie prac nad opracowaniem ustawy budżetowej na rok 2019 w ramach części 22 – Gospodarka 
wodna Minister GMiŻŚ nie zgłaszał do Ministra Finansów zapotrzebowania na środki niezbędne 
na realizację zadania, o którym mowa w art. 376 pkt 2 ustawy – Prawo wodne. Minister GMiŻŚ nie 
zwracał się również do IMGW-PIB, który zgodnie z art. 370 ustawy – Prawo wodne pełni PSHM, 
o określenie zapotrzebowania na środki niezbędne na sfinansowanie w 2019 r. ww. zadania. 

W  trakcie prac nad opracowaniem ustawy budżetowej na rok 2019 w ramach części 22 – Gospodarka 
wodna Minister GMIŻŚ nie zgłosił zapotrzebowania na środki niezbędne na realizację ww. zadania 
gdyż nie otrzymał takiego zapotrzebowania od IMGW-PIB. Minister nie zwracał się do Dyrektora 
IMGW-PIB o określenie zapotrzebowania na środki niezbędne na sfinansowanie ww. zadania 
ponieważ uznał, że zapotrzebowania na środki finansowe dokonuje jednostka, która danych środków 
potrzebuje i która odpowiada merytorycznie za realizację zadania zgodnie z zobowiązaniami 
wynikającymi z przepisów lub pragmatyki. 
                                                           

34  Zarządzenie Dyrektora Generalnego MGMiŻŚ z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w procesie 
dokonywania wydatków publicznych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

35  Wydatki wynikające z objętych badaniem dokumentów związanych z realizacją umów dotyczących badanych postępowań 
wynoszą 35,3 tys. zł. 

36  Decyzja z dnia 20 maja 2019 r. ws. przyznania środków z rezerwy celowej poz. 73. 
37  Kontrola wykorzystania dotacji celowej udzielonej PGW WP w 2018 r. na zapewnienie skuteczności ochrony ludności przed 

powodzią oraz kontrola gospodarowania majątkiem trwałym IMGW-PIB w Warszawie. 
38  Zatwierdzonym w dniu 20 grudnia 2018 r. 
39  Kontrola działalności finansowej, organizacji i jakości pracy oraz jakości zarządzania IMGW-PIB w Warszawie oraz Kontrola 

zakupu i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania <eden> w PGW WP. 
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Zdaniem NIK, w sytuacji nieokreślenia przez Dyrektora IMGW-PIB zapotrzebowania na środki 
niezbędne na sfinansowanie omawianego zadania, Minister powinien podjąć działania w celu 
wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania oraz zapewnić prawidłową realizację przedmiotowego 
zadania. W ocenie NIK, zaniechanie podjęcia działań mających na celu zapewnienie w 2019 r. 
finansowania ze środków budżetu państwa zadania PSHM, o którym mowa w art. 376 pkt 2 ustawy  
− Prawo wodne, było postępowaniem nierzetelnym, świadczącym o niedostatecznym nadzorze 
Ministra nad działalnością PSHM. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetu państwa w części 22 – Gospodarka wodna 
przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik 7.5 do niniejszej Informacji. 

4.2.2. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W formularzu BZCM Zestawienie propozycji celów i mierników, przekazanym do Ministerstwa 
Finansów w dniu 31 października 2018 r., dla części budżetowej 22 – Gospodarka wodna, w ramach 
funkcji 12. Środowisko, wykazano jedno zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami 
wodnymi, a w jego ramach trzy podzadania: 

– 12.5.1.W Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych, w ramach którego wykazano 
sześć działań40; 

– 12.5.2.W Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną 
z gospodarowaniem zasobami wodnymi, w ramach którego wykazano cztery działania41; 

– 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa, w ramach którego wykazano cztery działania42. 

W formularzu BZCM43, przekazanym w dniu 31 października 2018 r. do Ministerstwa Finansów, 
wykazano algorytm wyliczenia miernika dla funkcji 12 Środowisko, jako wyrażony procentowo 
stosunek liczby zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku do liczby zakończonych 
inwestycji hydrotechnicznych w roku poprzednim, zamiast jako wyrażony procentowo stosunek 
liczby zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku do liczby inwestycji 
hydrotechnicznych niezbędnych do zrealizowania w celu osiągnięcia założonego celu, 
tj. zaspokojenia potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenia zagrożeń 
wywołanych przez powodzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych 
z nim ekosystemów. Tym samym ustalony miernik nie spełniał wymogów określonych w pkt 13.1 
oraz pkt 13.4 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej44, zgodnie z którym mierniki służą rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie 
efektywności lub skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym, a miernik wskazuje stopień 
realizacji celu działalności państwa. 

W toku kontroli wyjaśniono, że przy opracowywaniu zbiorczego formularza BZCM opierano się 
na materiałach opracowanych lub zaakceptowanych i przekazanych przez departamenty 
merytoryczne nadzorujące jednostki podległe/nadzorowane. Ponadto wyjaśniono, że z uwagi, 
iż prace nad budżetem na 2019 r. prowadzone były w maju i czerwcu 2018 r., mierniki z 2018 roku 
zostały przeniesione również na 2019 r. Minister, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 stycznia 2018 r., przejął dział administracji rządowej „gospodarka wodna” i od tego 
momentu prowadził proces transformacji związany z funkcjonowaniem systemu gospodarki wodnej 
w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy – Prawo wodne. Planowanie zestawienia wydatków 
budżetowych w układzie zadaniowym na 2019 rok i kolejne lata tworzone było zgodnie 
z funkcjonującymi już rozwiązaniami.  
                                                           

40  12.5.1.1 Planowanie i koordynacja w gospodarowaniu wodami; 12.5.1.2 Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów 
wodnych; 12.5.1.3 Nadzór nad gospodarowaniem wodami; 12.5.1.4 Baza danych systemu informacyjnego gospodarowania 
wodami; 12.5.1.5.W Przeciwdziałanie skutkom suszy i 12.5.1.6 Rozpoznanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych. 

41  12.5.2.1 W Bieżące utrzymanie wód, remonty budowli i budynków oraz nowa zabudowa hydrotechniczna; 12.5.2.2 Ocena 
i kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych i budynków; 12.5.2.3. Wykonywanie praw właścicielskich 
w zakresie powierzonego majątku i 12.5.2.4 Usuwanie skutków powodzi. 

42  12.5.3.1 Planowanie i koordynacja zarządzania ryzykiem powodziowym; 12.5.3.2.W Budowa i przebudowa infrastruktury 
przeciwpowodziowej; 12.5.3.3 Zapewnienie zimowej osłony przeciwpowodziowej i 12.5.3.4 Osłona hydrologiczna 
i meteorologiczna. 

43  Zestawienie propozycji celów i mierników na 2019 r. realizowanych przez MGMiŻŚ. 
44  Dz. U. poz. 183, ze zm. 
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Przyjęcie miernika niesłużącego rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności lub 
skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym, niewskazującego na stopień realizacji celu 
działalności państwa, było niezgodne z pkt 13.1 oraz pkt 13.4 załącznika nr 48 do rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do 
projektu ustawy budżetowej. Tym samym Minister GMiŻŚ nie zrealizował wniosku pokontrolnego 
sformułowanego po kontroli wykonania budżetu państwa 2018 r. w zakresie części 22 – Gospodarka 
wodna dotyczącego ustalania mierników posiadających cechy określone w nocie budżetowej, w tym 
umożliwiających pomiar efektów stosownie do poniesionych nakładów. 

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb-BZ1 – zbiorcze (korekta)45 przekazanym do Ministerstwa 
Finansów, w MGMiŻŚ w ramach funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 
realizowano jedno zadanie, jedno podzadanie i trzy działania. Plan wydatków na realizację zadania 
przed zmianą wyniósł 1785,0 tys. zł, a po zmianie – 1739,0 tys. zł. Na realizację zadania 11.4.W 
Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa wydatkowano 1603,8 tys. zł, 
tj. 92,2% planu.  

W ramach funkcji 12. Środowisko realizowano jedno zadanie – 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie 
zasobami wodnymi, dwa podzadania i dwa działania. Na realizację zadania planowano wydatki (plan 
przed zmianami) – 1 152 748,0 tys. zł, a po zmianach – 1 516 401,5 tys. zł. Wykonanie wyniosło 
1 499 783,3 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach. W 2019 r. stwierdzono wzrost stanu zaawansowania 
realizowanych przedsięwzięć, z tego największe wydatki poniesiono na przedsięwzięcia: Zbiornik 
przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze województwie śląskim (polder) – 424 164,2 tys. zł 
(stan zaawansowania na koniec 2018 r. – 59,3%, a na koniec 2019 r. – 88,6%); Ochrona przed 
powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka (komponent 2A)  
– 97 718,8 tys. zł (stan zaawansowania poszczególnych elementów przedsięwzięcia na koniec 2018 r. 
– od 0,9% do 12,7%, a na koniec 2019 r. – od 2,1% do 54%); Kwiatkowice–Rogów Legnicki 
– odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice – 45 716,9 tys. zł (stan zaawansowania na koniec 2018 r.  
– 16,3%, a na koniec 2019 r. – 100%); Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu zadanie Wisła 
Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km 
oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, 
woj. podkarpackie – 33 616,9 tys. zł (stan zaawansowania na koniec 2018 r. – 5,3%, a na koniec 2019 r. 
– 53,4%).  

Miernikiem dla funkcji był stosunek liczby zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym 
roku do liczby takich inwestycji zakończonych w roku poprzednim (w %), a dla zadania – stopień 
realizacji planów zarządzania ryzkiem powodziowym oraz programu wodno-środowiskowego kraju 
(w %). Planowaną (po zmianach) wartość miernika dla zadania określono na poziomie 66,75% 
(przed zmianami: 36,5%). Osiągnięta wartość wyniosła 62%46. Największe wydatki poniesiono na 
działanie 12.5.1.1.W Planowanie i koordynacja w gospodarowaniu wodami realizowane w ramach 
podzadania 12.5.1.W Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych – 1 492 556,8 tys. zł, 
co stanowiło 98,9% planu wydatków po zmianach.  

Odnośnie do różnic pomiędzy formularzem BZCM a sprawozdaniem RB-BZ1 wyjaśniono, 
że formularz BZCM Zestawienie propozycji celów i mierników odnosi się do całości działań 
realizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w części 22 – Gospodarka wodna. Działania 
wykazane w sprawozdaniu Rb-BZ1 są zgodne z planem finansowym dla części 22, a reszta działań 
realizowanych przez PGW WP ma odzwierciedlenie w sprawozdaniu Rb-BZ2.  

Jako przyczyny zwiększenia, dla zadania 12.5.W, wartości miernika: Stopień realizacji przez PGW WP 
zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno- 
-środowiskowym kraju (PWŚK) z 36,50% do 66,75% przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych 
wydatków o 363 653,5 tys. zł (tj. o 31,5%) w wyjaśnieniach wskazano, że w 2019 r. na etapie 
przekazywania dokumentów musiało dojść do omyłki, gdyż miernik planowany był przez PGW WP 
na poziomie 66,75%. Nieosiągnięcie planowanego miernika ustalonego dla zadania 12.5W 
(osiągnięto 92,9% planowanego miernika), przy jednoczesnym wydatkowaniu 98,9% planowanej 
kwoty wynikało z odchylenia od zakładanej wartości miernika w ramach przedsięwzięcia Utrzymanie 
Platformy Informatycznej Ochrony Przeciwpowodziowej (PIOP). Ze względu na wdrożenie przez PGW 

                                                           

45  Rb-BZ1 Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r. 

46  Ibidem. 
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WP w 2019 r. systemu ISOK47, odstąpiono od koncepcji utrzymywania w sposób stały odrębnej 
platformy informatycznej. Nieznaczne odchylenie od zakładanej wartości miernika w ramach 
przedsięwzięcia Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP wynikało 
z wydłużonego czasu przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację zadania. 

Plan wydatków w ramach podzadania 12.5.3.W wzrósł z 230,0 tys. zł wg ustawy budżetowej, do 
7500,0 tys. zł. Ponad trzydziestodwukrotne zwiększenie planu wydatków w ramach podzadania 
12.5.3.W spowodowane było zwiększeniem planu wydatków Biura Koordynacji Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły i wynikało z planowanych wystąpień o środki z rezerwy 
celowej poz. 4 zarezerwowanych dla wdrażania projektów: POPDOW oraz POPDO. Kontynuowano 
realizację zadań przeciwpowodziowych wynikających m.in. z powyższych programów, a także 
w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE służących poprawie bezpieczeństwa 
powodziowego. Realizowane zadania miały charakter inwestycji budowlanych, co wiązało się z dużą 
zmiennością harmonogramów prac, przede wszystkim ze względu na zmieniające się warunki 
atmosferyczne oraz pozyskiwanie pozwoleń administracyjnych, możliwość odchyleń planu 
od wykonania wpisane są w skomplikowany charakter tych zadań. 

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta 
części 22 – Gospodarka wodna i sprawozdań jednostkowych dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ: 

− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23);  

− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27);  

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28);  

− z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NW); 

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych 
ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej 
Polityki Rolnej (Rb-28 Programy);  

− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1); 

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

a także sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 22 – Gospodarka wodna 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponent III stopnia) były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania 
zostały sporządzone w terminie i prawidłowo pod względem merytorycznym.  

Sprawozdanie Rb-BZ1 było zgodne z danymi zawartymi w ewidencji księgowej.  

 

                                                           

47  Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. 
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5. USTALENIA INNYCH KONTROLI  
Kontrola P/19/051 – Utworzenie i funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
przeprowadzona w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wykazała, że Minister 
GMiŻŚ zapewnił sobie możliwość pozyskiwania informacji o planowanych i realizowanych działaniach 
PGW WP oraz ich bieżącego monitorowania, co pozwoliło mu w latach 2018–2019 prawidłowo 
sprawować nadzór nad PGW WP m.in. w zakresie: 

− dokonania oceny za rok 2018 prezesa PGW WP oraz rocznej oceny działalności PGW WP; 

− zatwierdzenia: planów finansowych PGW WP (na: 2018 rok i 2019 rok); Planu działania PGW WP 
na 2019 rok; sprawozdania z działalności PGW WP za 2018 rok; Planu kontroli gospodarowania 
wodami na rok 2019 (wykonywanej przez PGW WP); 

− zaakceptowania bądź uzgodnienia programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem 
wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz 
planowanych inwestycji w gospodarce wodnej na 2018 rok i 2019 rok. 

W ramach sprawowanego nadzoru w MGMiŻŚ: organizowano spotkania z przedstawicielami PGW WP 
dotyczące realizacji zadań tej jednostki; monitorowano sposób realizacji przez PGW WP zadań 
inwestycyjnych; opracowano we współpracy z PGW WP procedury dotyczące realizacji ich zadań; 
weryfikowano prawidłowość realizacji zawartych przez PGW WP umów dotacji, a także weryfikowano 
projekty przygotowanych dokumentów planistycznych. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że : 

1. Minister GMiŻŚ nie zapewnił nadzoru nad PGW WP w pełnym zakresie, wymaganym w art. 356 
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, gdyż nie wystąpił do prezesa PGW WP o : 

• przedłożenie, w celu zatwierdzenia, Planu działalności PGW WP na rok 2018, pomimo 
dyspozycji art. 356 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo wodne; 

• opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia: planu kontroli gospodarowania wodami na 
2018 r. (wykonywanej przez PGW WP) oraz planu kontroli w jednostkach organizacyjnych 
PGW WP w 2018 i 2019 roku, pomimo dyspozycji art. 356 ust. 2 pkt 6 lit. a i b ustawy – Prawo 
wodne. 

• opracowanie i przedłożenie wymagającego jego zatwierdzenia Planu działania PGW WP 
na 2018 r. 

2. Minister GMiŻŚ, w wyniku błędnej interpretacji przepisów ustawy – Prawo wodne, nie 
wypowiedział się poprzez zatwierdzenie bądź odmowę zatwierdzenia, co do przedłożonych mu 
przez prezesa PGW WP: Planu działalności PGW WP na rok 2019 (co było niezgodne z art. 356 
ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo wodne) oraz zmian zaproponowanych przez PGW WP w lipcu 2018 r. 
do Programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej na 2018 rok (co było niezgodne 
z art. 356 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo wodne). 

3. Minister GMiŻŚ uznał za niezasadne zatwierdzanie zmian w Planie kontroli gospodarowania 
wodami na rok 2019 (wykonywanej przez PGW WP), pomimo skierowanego we wrześniu 2019 r. 
przez Prezesa PGW WP wniosku w tej sprawie. 

4. Minister zatwierdził sprawozdanie finansowe PGW WP za 2018 r., mimo nie odniesienia się 
Prezesa PGW WP do uwag wniesionych do tego sprawozdania przez Biuro Budżetowo-Finansowe 
(BBF) Ministerstwa. 

Do powstania ww. nieprawidłowości, w ocenie NIK, przyczyniło się m.in. nieuwzględnienie 
w szczegółowych zakresach zadań komórek organizacyjnych Departamentu Gospodarki Wodnej 
i Żeglugi Śródlądowej (dalej DGWiŻŚ), któremu przypisano sprawy nadzoru Ministra nad PGW WP, 
części zadań Ministra wymienionych w art. 356 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, a także niezaktualizowanie 
przez Ministra, po przejęciu od dnia 9 stycznia 2018 r. kierowania działem gospodarka wodna, 
wydanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ufp, zarządzenia Nr 27 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie 
opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

NIK w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra GMiŻŚ wniosła o: 
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1. Sprawowanie nadzoru nad PGW WP w pełnym zakresie działań, o którym stanowi art. 356 ustawy  
– Prawo wodne.   

2. Każdorazowe zajmowanie stanowisk, co do zasadności dokonywania przez PGW WP zmian 
w programach planowanych inwestycji w gospodarce wodnej oraz planach kontroli gospodarowania 
wodami wykonywanej przez PGW WP, poprzez ich zatwierdzanie lub odmowę zatwierdzenia. 

3. Rzetelne zatwierdzanie sprawozdań finansowych PGW WP. 

4. Dokonanie przeglądu ryzyk zdefiniowanych do celów działania DGWiŻŚ w zakresie związanym 
z funkcjonowaniem PGW WP. 

5. Ujęcie w regulaminie wewnętrznym DGWiŻŚ zadań odnoszących się do wszystkich obowiązków 
Ministra dotyczących nadzoru nad PGW WP. 

6. Zintensyfikowanie działań w celu zaktualizowania zarządzenia Nr 27 z dnia 12 września 2017 r. 
w sprawie opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej w związku z kierowaniem działem gospodarka wodna. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 18 marca 2020 r. zgłosił osiem 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. Uchwałą Nr 16/2020 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. zastrzeżenia zostały oddalone. 
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
Po zakończeniu kontroli do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej skierowano 
wystąpienie pokontrolne w zakresie części 22 – Gospodarka wodna, w którym NIK wniosła o: 

1) Zdefiniowanie dla Funkcji 12. Środowisko miernika umożliwiającego ustalenie stopnia realizacji 
celu. 

2) Wyeliminowanie przypadków błędnego opisu merytorycznego dowodów księgowych. 

3) Podjęcie działań mających na celu zapewnienie finansowania zadania PSHM, o którym mowa 
w art. 376 pkt 2 ustawy – Prawo wodne, ze środków budżetu państwa. 

Po zakończeniu kontroli do Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego 
Instytutu Badawczego skierowano wystąpienie pokontrolne, w którym NIK wniosła o: 

1) Podjęcie działań w celu zapewnienia realizacji, w pełnym zakresie, wszystkich ustawowych 
zadań. 

2) Nanoszenie poprawek na dokumentach księgowych z utrzymaniem czytelności skreślonych 
wyrażeń lub liczb wraz z wpisaniem treści poprawnej i daty poprawki oraz złożeniem podpisu 
osoby do tego upoważnionej. 

3) Rzetelne dokumentowanie czynności w toku prowadzonych postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 

Dyrektor IMGW-PIB nie zgłosił zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie zgłosił zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego i pismem z dnia 6 maja 2020 r. poinformował o sposobie wykorzystania wniosków 
pokontrolnych. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 22  
– GOSPODARKA WODNA 

 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2019 
Udział w 

wydatkach 
części 

ogółem 
Przeciętne 

zatrudnienie  
wg Rb-70 

Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa i budżetu 

środków 
europejskich 

w tym,  
wydatki na 

wynagrodzenia 
wg Rb-70 

tys. zł % 

1. 

Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej 
– dysponent III stopnia 

100,0 5,6 74 648,9 10 179,8 4,97 

2. 

Biuro Koordynacji 
Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry i Wisły 

2,0 0,0 7 226,5 190,2 0,48 

7.2.WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 
działalności1) 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk O Departament 

Środowiska 

2. 

Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej  
– Państwowy Instytut 
Badawczy 

Przemysław Ligenza O 
Departament 
Środowiska 

*) Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna
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7.3.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 22 – GOSPODARKA WODNA 

Oceny wykonania budżetu w części 22 – Gospodarka wodna dokonano stosując kryteria48 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku49. 

Dochody (D)50:      nie były badane  

Wydatki (W)51:     1 502 321,3 tys. zł  

Łączna kwota (G = D + W):    1 502 321,3 tys. zł  

Waga dochodów w łącznej kwocie (Wd = D : G)  dochody nie były badane 

Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G) 1 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow): 22,8 tys. zł tj. 0,002%  

− Nierzetelne przeprowadzenie kontroli merytorycznej trzech faktur dotyczących realizacji umowy pn.: 
Świadczenie usług tłumaczeniowych i usług dodatkowych, w których błędnie wskazano podstawę prawną 
udzielenia zamówienia. 

Ocena cząstkowa wydatków:    5 

Ocena cząstkowa wydatków została obniżona o 2 punkty ze względu na:  

− przyjęcie miernika stopnia realizacji zadań budżetu w układzie zadaniowym niesłużącego rzetelnemu 
pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności lub skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym, 
tj. nieposiadającego cech określonych przepisami prawa52; 

− niepodjęciu działań mających na celu zapewnienie w 2019 r. finansowania ze środków budżetu państwa 
zadania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (PSHM), o którym mowa w art. 376 pkt 2 
ustawy − Prawo wodne. 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO53:  3 

Opinia o sprawozdaniach:   pozytywna 

Ocena ogólna:      w formie opisowej 

 

                                                           

48  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
49  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
50  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane dochody 

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
51  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie z wydatkami, które 

nie wygasły z upływem roku. 
52  Niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 

opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej. 
53  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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7.4. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 22 – GOSPODARKA WODNA 

Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

  Ogółem część 22 – Gospodarka wodna, 
w tym54: 4 271,4 22 818,0 42 233,1 988,8 185,1 

1. Dział 710 Działalność usługowa 2 051,2 - - - - 

1.1. Rozdział 71016 Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej, w tym: 1,3 - - - - 

1.1.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,3 - - - - 

1.2. Rozdział 71018 Regionalne zarządy 
gospodarki wodnej, w tym: 2 046,6 - - - - 

1.2.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 2,2 - - - - 

1.2.2. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 2 044,4 - - - - 

1.3. Rozdział 71019 Państwowa służba 
hydrologiczno-meteorologiczna 0,6 - - - - 

1.3.1 § 0690 Wpływy z różnych opłat 0,6 - - - - 

1.4 Rozdział 71078 Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, w tym: 2,6 - - - - 

1.4.1. § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 2,6 - - - - 

2. Dział 750 Administracja publiczna 74,6 - 5,6 7,5 - 

2.1. Rozdział 75001 Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji rządowej 74,6 - 5,6 7,5 - 

2.1.1. 
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,  
w tym opłaty za częstotliwości 

0,4 - -0,4 -100,0 - 

2.1.2. § 0690 Wpływy z różnych opłat 0,1 - - - - 

2.1.3. 
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 

73,7 - - - - 

2.1.4. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych - - 2,3 - - 

2.1.5. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,3 - 0,4 133,3 - 

2.1.6. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,1 - 3,3 3 300,0 - 

2.1.7. § 1510 Różnice kursowe - - 0,0 - - 

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 2 145,6 22 818,0 42 227,5 1 968,1 185,1 

3.1.1 Rozdział 90025 Działalność Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 22 818,0 36 999,4 - 162,2 

3.1.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat - - 2 204,0 - - 

                                                           

54  W 2019 r. nastąpiła zmiana w sposobie klasyfikacji w związku z wyodrębnieniem nowego rozdziału: 90025 – Działalność 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
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3.1.2. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - - 37,5 - - 
3.1.3. § 0929 Wpływy z pozostałych odsetek - - 0,1 - - 
3.1.4. § 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 11 786,2 - - 

3.1.5. § 0979 Wpływy z różnych dochodów - - 153,6 - - 

3.1.6. § 8510 Wpływy z różnych rozliczeń -   22 818,0 - - 

3.2. Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 0,9 - 2 607,3 306 

739,2 - 

3.2.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,9 - 0,1 11,8 - 

3.2.2. § 0923 Wpływy z pozostałych odsetek - - 29,2 - - 

3.2.3. § 0943 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych - - 3,0 - - 

3.2.4. § 0944 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych - - 2,4 - - 

3.2.5. § 0973 Wpływy z różnych dochodów - - 2 544,7 - - 

3.2.6. § 2953 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności - - 27,4 - - 

3.2.7. § 2954 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności - - 0,4 - - 

3.3. Rozdział 90095 Pozostała działalność 2 144,7 - 2 620,7 122,2 - 
3.3.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 2 136,2 - 116,3 5,4 - 

3.3.2. 

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa  
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie  
lub w nadmiernej wysokości 

- - 29,6 - - 

3.3.3. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8,5 - 0,0 0,0 - 
3.3.4. § 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 971,7 - - 
3.3.5 § 0979 Wpływy z różnych dochodów - - 448,7 - - 

3.3.6 

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa  
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie  
lub w nadmiernej wysokości  

- - 268,5 - - 

3.3.7 

§ 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa  
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie  
lub w nadmiernej wysokości  

- - 42,4 - - 

3.3.8 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności - - 473,9 - - 

3.3.9 § 2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności - - 269,6 - - 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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7.5.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 22 – GOSPODARKA WODNA 
 

Lp. Wyszczególnienie*  

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie
1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach 
Wykonanie

3) 

w tym 
niewy
gasają

ce 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

1. 
Część 22 - Gospodarka 
wodna, w tym55: 1 195 445,6 1 155 296,0 1 519 081,5 1 502 321,3 - 125,7 130,0 98,9 

1.1 
Dział 750 
Administracja 
Publiczna, w tym: 

71 243,6 34 090,0 74 931,0 74 619,6 - 104,7 218,9 99,6 

1.1.1 

Rozdział 75001 
Urzędy naczelnych 
i centralnych organów 
administracji 
rządowej,  
w tym: 

12 874,2 14 090,0 14 679,6 14 371,3 - 111,6 102,0 97,9 

1.1.1.1 
§ 3020 Wydatki 
osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 

7,8 20,0 21,1 21,0 - 269,6 105,1 99,6 

1.1.1.2 
§ 4000 Grupa 
wydatków bieżących 
jednostki 

- 1 122,0 1 132,6 - - - 0,0 0,0 

1.1.1.3 § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 727,2 280,0 365,3 354,1 - 48,7 126,5 96,9 

1.1.1.4 

§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

8 297,7 9 043,0 9 367,9 9 350,8 - 112,7 103,4 99,8 

1.1.1.5 § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 124,0 720,0     475,0 475,0 - 383,0 66,0 100,0 

1.1.1.6 
§ 4110 Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

1 394,8 1 725,0 1 758,4 1 588,8 - 113,9 92,1 90,4 

1.1.1.7 § 4120 Składki 
na Fundusz Pracy 207,9 246,0 253,2 232,7 - 111,9 94,6 91,9 

1.1.1.8 

§ 4140 Wpłaty 
na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnosprawnych 

97,1 - 127,1 127,1 - 130,9 - 100,0 

1.1.1.9 § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 7,7 - 21,0 21,0 - 272,7 - - 

1.1.1.1
0 

§ 4210 Zakup 
materiałów 
i wyposażenia 

29,1 - - 130,9 - 449,7 - - 

1.1.1.1
1 

§ 4220 Zakup środków 
żywności 1,0 - - 7,9 - 789,9 - - 

1.1.1.1
2 

§ 4280 Zakup usług 
zdrowotnych  4,3 - - 4,3 - 100,1 - - 

1.1.1.1
3 

§ 4300 Zakup usług 
pozostałych 133,7 - - 348,4 - 260,6 - - 

1.1.1.1
4 

§ 4360 Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

4,7 - - 8,4 - 177,8 - - 

1.1.1.1
5 

§ 4380 Zakup usług 
obejmujących 
tłumaczenia 

32,6 - - 59,3 - 182,0 - - 

                                                           

55  W 2019 r. nastąpiła zmiana w sposobie klasyfikacji wydatków budżetowych dla PGW WP w związku z wyodrębnieniem nowego 
rozdziału: 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
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1.1.1.1
6 

§ 4390 Zakup usług 
obejmujących 
wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 

- - - 20,0 - - - - 

1.1.1.1
7 

§ 4400 Opłaty 
za administrowanie 
i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia 
garażowe 

113,5 - - 503,3 - 443,4 - - 

1.1.1.1
8 

§ 4410 Podróże 
służbowe krajowe 15,1 23,0 53,0 49,2 - 325,8 213,9 92,8 

1.1.1.1
9 

§ 4420 Podróże 
służbowe zagraniczne 139,4 140,0 220,0 185,3 - 132,9 132,3 84,2 

1.1.1.2
0 

§ 4440 Odpisy 
na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

94,9 98,0 132,3 132,2 - 139,3 134,9 99,9 

1.1.1.2
1 

§ 4540 Składki do 
organizacji 
międzynarodowych 

1 356,2 557,0 557,0 556,5 - 41,0 99,9 99,9 

1.1.1.2
2 

§ 4550 Szkolenia 
członków korpusu 
służby cywilnej 

85,6 100,0 184,7 184,6 - 215,6 184,6 99,9 

1.1.1.2
3 

§ 4610 Koszty 
postępowania 
sądowego 
i prokuratorskiego 

- 1,0 1,4 1,4 - - 135,9 99,9 

1.1.1.2
4 

§ 4700 Szkolenia 
pracowników 
niebędących członkami 
korpusu służby 
cywilnej 

- 15,0 9,7 9,3 - - 61,7 95,4 

1.1.2 
Rozdział 75080 
Działalność badawczo- 
-rozwojowa 

58 369,3 20 000,0 60 251,4 60 248,3 - 103,2 301,2 100,0 

1.1.2.1 
§ 4540 Składki 
do organizacji 
międzynarodowych 

58 369,3 20 000,0 60 251,4 60 248,3 - 103,2 301,2 100,0 

2.1 Dział 752 Obrona 
narodowa, w tym: 1 495,3 1 785,0 1 739,0 1 603,8 - 107,3 89,8 92,2 

2.1.1 
Rozdział 75212 
Pozostałe wydatki 
obronne, w tym 

1 495,3 1 785,0 1 739,0 1 603,8 - 107,3 89,8 92,2 

2.1.1.1 

§ 2800 Dotacja celowa 
z budżetu dla 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

1 350,7 1 706,0 1 706,0 1 574,5 - 116,6 92,3 92,3 

2.1.1.2 § 4300 Zakup usług 
pozostałych 42,3 - - - - 0,0 - - 

2.1.1.3 § 4410 Podróże 
służbowe krajowe 2,0 9,0 9,0 5,4 - 267,6 59,5 59,5 

2.1.1.4 
§ 4550 Szkolenia 
członków korpusu 
służby cywilnej 

100,2 46,0 - - - 0,0 0,0 - 

2.1.1.5 

§ 4700 Szkolenia 
pracowników 
niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

- 24,00 24,00 24,00 - - 100,0 100,0 

3.1 
Dział 900 - Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

1 122 706,8 1 119 421,0 1 442 411,5 1 426 098,0 - 127,0 127,4 98,9 

3.1.1 
Rozdział 90078 
Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

176 047,7 - 252 261,9 250 263,3 - 142,2 - 99,2 

3.1.1.1 

§ 2800 Dotacja celowa 
z budżetu dla 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

39 084,8 - - - - 0,0 - - 
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3.1.1.2 

§ 2803 Dotacja celowa 
z budżetu dla 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

27,9 - 70,0 32,8 - 117,5 - 46,8 

3.1.1.3 
§ 4003 Grupa 
wydatków bieżących 
jednostki 

- - 2 544,0 - - - - 0,0 

3.1.1.4 
§ 4113 Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

405,3 - 440,0 398,0 - 98,2 - 90,5 

3.1.1.5 § 4123 Składki 
na Fundusz Pracy 47,9 - 56,0 46,2 - 96,5 - 82,5 

3.1.1.6 § 4173 Wynagrodzenia 
bezosobowe 3 578,0 - 4 220,0 4 187,4 - 117,0 - 99,2 

3.1.1.7 
§ 4213 Zakup 
materiałów 
i wyposażenia 

110,4 - - 146,2 - 132,4 - - 

3.1.1.8 § 4263 Zakup energii 
elektrycznej 75,3 - - 70,3 - 93,3 - - 

3.1.1.9 § 4303 Zakup usług 
pozostałych 470,8 - - 1 990,7 - 422,8 - - 

3.1.1.1
0 

§ 4363 Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

42,7 - - 39,6 - 92,8 - - 

3.1.1.1
1 

§ 4383 Zakup usług 
obejmujących 
tłumaczenia 

76,2 - - 113,6 - 149,0 - - 

3.1.1.1
2 

§ 4403 Opłaty 
za administrowanie 
i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia 
garażowe 

16,8 - - - - 0,0 - - 

3.1.1.1
3 

§ 4413 Podróże 
służbowe krajowe 1,0 - 5,0 0,7 - 70,0 - 14,0 

3.1.1.1
4 

§ 4433 Różne opłaty 
i składki  3,7 - 5,0 4,0 - 108,1 - 80,0 

3.1.1.1
5 

§ 6220 Dotacje celowe 
z budżetu 
na finansowanie 
lub dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych 
jednostek sektora 
finansów publicznych 

10 255,8 - - - - 0,0 - - 

3.1.1.1
6 

§ 6223 Dotacje celowe 
z budżetu 
na finansowanie lub 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych 
jednostek sektora 
finansów publicznych 

93 870,8 - 219 239,2 218 899,3 - 233,2 - 99,8 

3.1.1.1
7 

§ 6224 Dotacje celowe 
z budżetu 
na finansowanie lub 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych 
jednostek sektora 
finansów publicznych 

27 980,3 - 25 682,7 24 334,7 - 87,0 - 94,8 

3.2.1 

Rozdział 90025  
Działalność 
Państwowego 
Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie  

- 1 119 191,0 1 189 919,6 1 175 604,7 - - 105,0 98,8 
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3.2.1.1 

§ 2008 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 
i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach 
budżetu środków 
europejskich 

- 1 379,0 1 270,0 1 141,7 - - 82,8 89,9 

3.2.1.2 

§ 2009 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 
i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach 
budżetu środków 
europejskich 

- 6 144,0 6 304,4 4 378,3    - - 71,3 69,4 

3.2.1.3 

§ 2800 Dotacja celowa 
z budżetu dla 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

- 905 099,0 905 291,7 903 260,3 - - 99,8 99,8 

3.2.1.4 

§ 6209 Dotacje celowe 
z budżetu 
na finansowanie 
lub dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych 
jednostek sektora 
finansów publicznych 

- 139 446,0 209 930,5 205 832,0 - - 147,6 98,0 

3.2.1.5 

§ 6220 Dotacje celowe 
z budżetu 
na finansowanie 
lub dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych 
jednostek sektora 
finansów publicznych 

- 67 123,0 67 123,0 60 992,4 - - 90,9 90,9 

3.3.1 Rozdział 90095  
Pozostała działalność 946 659,1 230,0 230,0 229,9 - 0,0 100,0 100,0 

3.3.1.1 

§ 2008 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 
i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach 
budżetu środków 
europejskich 

2 308,0 - - - - - - - 

3.3.1.2 

§ 2009 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz 
środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

5 066,2 - - - - - - - 
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i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach 
budżetu środków 
europejskich 

3.3.1.3 

§ 2800 Dotacja celowa 
z budżetu dla 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

609 054,5 - - - - - - - 

3.3.1.4 § 4010 Wynagrodzenie 
osobowe pracowników 164,0 174,0 186,9 186,9 - 114,0 107,4 100,0 

3.3.1.5 § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 4,6 17,0 3,4 3,3 - 72,7 19,7 99,8 

3.3.1.6 
§ 4110 Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

28,9 32,0 32,4 32,4 - 112,1 101,2 99,8 

3.3.1.7 

§ 4120 Składki 
na Fundusz Pracy 
oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia 
Osób 
Niepełnosprawnych  

4,1 5,0 4,6 4,6 - 113,1 92,8 100,0 

3.3.1.8 
§ 4440 Odpisy na 
zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

2,3 2,0 2,7 2,7 - 116,1 133,5 100,0 

3.3.1.9 

§ 6208 Dotacje celowe 
z budżetu 
na finansowanie 
lub dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych 
jednostek sektora 
finansów publicznych 

411,2 - - - - - - - 

3.3.1.1
0 

§ 6209 Dotacje celowe 
z budżetu 
na finansowanie 
lub dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych 
jednostek sektora 
finansów publicznych 

134 587,6 - - - - - - - 

3.3.1.1
1 

§ 6220 Dotacje celowe 
z budżetu 
na finansowanie lub 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych 
jednostek sektora 
finansów publicznych 

195 027,7 - - - - - - - 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2018 – kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
3) W przypadku wystąpienia do końca 2019 r. wydatków niewygasających należy je uwzględnić w wykonaniu w kolumnie 6, 

jednocześnie w kolumnie 6a należy wskazać kwotę tych wydatków.  
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7.6.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 22 – GOSPODARKA WODNA 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach  zweryfikowanych 
przez NIK. 

1) załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu Rb-70 
wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych 
i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401–405 oraz 
§ 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym 
nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 

3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej.  

  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagrodze-
nia 

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrud-
nionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 pełno-
zatrudnio-

nego 

8:5 

tys. zł Zł tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem wg statusu 
zatrudnienia3), w tym: 79,0 9 317,4 9 828 102,0 10 370,0 8 472 86,2 

 

01 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

8,0 899,1 9.366 6,0 560,3 7 782 83,1 

 

02 – osoby 
zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

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

 
03 – członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 

71,0 8 418,3 9 881 96,0 9 809,7 8 515 86,2 

1 
Dział 750 
Administracja 
publiczna 

77,0 9 148,8 9 901 100,0 10 179,8 8 483 85,7 

1.1 

Rozdział 75001 
Urzędy naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

77,0 9 148,8 9 901 100,0 10 179,8 8 483 85,7 

 01 6,0 730,5 10 146 4,0 370,1 7 710 76,0 

 02 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 

 03 71,0 8 418,3 9 881 96,0 9 809,7 8 515 86,2 

2 

Dział 900 
Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska 

2,0 168,6 7 025 2,0 190,2 7 926 112,8 

2.1 
Rozdział 90095 
Pozostała 
działalność 

2,0 168,6 7 025 2,0 190,2 7 926 112,8 

 01 2,0 168,6 7 025 2,0 190,2 7 926 112,8 
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7.7.  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 Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
9. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 
10. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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