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1. WPROWADZENIE 
W 2020 r. ministrem właściwym ds. gospodarki wodnej i jednocześnie 
dysponentem części 22 – Gospodarka wodna był: 

a) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do 6 października 
2020 r. – 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 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej3. 

b) Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 r. do 13 listopada 
2020 r. – stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 
2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska4 oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska5. 

c) Minister Infrastruktury od 13 listopada 2020 r. – w związku z wejściem 
w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie 
przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury6 oraz rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury7. 

Minister właściwy ds. gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGW WP). Stosownie do art. 356 
ust. 1 i ust. 2 pkt 1–5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. − Prawo wodne8 nadzór ten 
polega w szczególności na: dokonywaniu oceny okresowej Prezesa PGW WP; 
dokonywaniu rocznej oceny działalności PGW WP; 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 właściwy ds. gospodarki 
wodnej sprawuje także nadzór nad działalnością: państwowej służby 
hydrologiczno-meteorologicznej (pshm); państwowej służby hydrogeologicznej 
(psh) i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących 
(psbbp). Zgodnie z art. 370 ustawy – Prawo wodne Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) pełni pshm 
i psbbp. 

Dochody zrealizowane w 2020 r. w części 22 – Gospodarka wodna wyniosły 
9574,6 tys. zł, w tym 86,1 tys. zł stanowiły dochody zrealizowane w urzędzie 
obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki wodnej (dysponent 
III stopnia). Dochody w części 22 stanowiły 0,0023% ogółu dochodów budżetu 
państwa (419 474 475,8 tys. zł). Główną pozycję dochodów w 2020 r., 
w łącznej wys. 3745,7 tys. zł, stanowiły wpływy w rozdziale 90025 Działalność 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

W 2020 r., w części 22 – Gospodarka wodna wydatki budżetu państwa wyniosły 
968 013,0 tys. zł9, tj. 0,1917% wydatków budżetu państwa (504 776 124,3 tys. zł), 

                                                           
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 305, dalej: ufp. 
2  Dz. U. poz. 100. 
3  Dz. U. poz. 1732. 
4  Dz. U. poz. 1734. 
5  Dz. U. poz. 1720. 
6  Dz. U. poz. 2014. 
7  Dz. U. poz. 2006. 
8  Dz. U. z 2021 r. poz. 624, dalej: ustawa – Prawo wodne. 
9  Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 r. (277 032,1 tys. zł). 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2020 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 2020 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 
Infrastruktury 
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w tym 63 594,4 tys. zł stanowiły wydatki poniesione w urzędzie obsługującym 
ministra (dysponent III stopnia). 

W 2020 r. nie planowano i nie poniesiono wydatków z budżetu środków 
europejskich. 

Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym w części 22 – Gospodarka 
wodna ponoszone były 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 części 22 – Gospodarka wodna funkcjonowały dwie jednostki budżetowe, 
których kierownicy byli dysponentami III stopnia, tj.: urząd obsługujący 
ministra właściwego ds. gospodarki wodnej i Biuro Koordynacji Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły10. 
Szczegółowe informacje dotyczące dochodów budżetowych, wydatków budżetu 
państwa realizowanych przez poszczególnych dysponentów III stopnia oraz ich 
procentowy udział w zrealizowanych dochodach/wydatkach w części 22 
przedstawiono w załączniku nr 6.1 do niniejszej Informacji.  

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli11 w Ministerstwie 
Infrastruktury (na poziomie dysponenta głównego i dysponenta III stopnia 
w ramach części 22 – Gospodarka wodna).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
10  Zlikwidowane z dniem 1 lutego 2020 r. na mocy zarządzenia nr 35 Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji państwowej 
jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry 
i Wisły (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 37). 

11  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli nie ocenia wykonania dochodów w części 22  
– Gospodarka wodna, ponieważ kontrola dochodów budżetowych w tej części 
została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych 
w rocznym sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
z wynikami z roku ubiegłego13. 
Ustalony limit wydatków w części 22 – Gospodarka wodna, został wykorzystany 
przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w wys. 968 013,0 tys. zł, tj. 
W 95,3% planu po zmianach14. Bez uwzględnienia wydatków niewygasających 
w wys. 277 032,1 tys. zł, wykonanie wydatków wyniosło 690 980,8 tys. zł, 
tj. 68,1% planu po zmianach. 
Dotacje dla PGW WP, IMGW-PIB oraz Państwowego Instytutu Geologicznego  
– Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) zostały rozliczone 
w wys. 627 340,8 tys. zł, co stanowi 97,5% kwoty przekazanych beneficjentom 
środków. Dotacje udzielone były w sposób legalny, celowy i gospodarny. Jednak 
w rozliczeniu jednej dotacji zaniżona została kwota wydatków majątkowych 
o 8,3 tys. zł. Zgodnie bowiem z § 4 ust. 1 umowy dotacji osiągnięte w związku 
z realizacją tej umowy przychody stanowią dochód budżetu państwa i powinny 
być zwrócone na rachunek dochodów Ministerstwa Infrastruktury, a nie 
pomniejszać wartość wydatków majątkowych W efekcie w sprawozdaniu Rb-28 
z wykonania planu wydatków w części 22 – Gospodarka wodna w 2020 r. 
zaniżono wartość wydatków inwestycyjnych w § 6220 o 8,3 tys. zł,  
a w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów w 2020 r. nie wykazano 
8,3 tys. zł z tytułu otrzymanych kar umownych, bowiem nie uwzględniono 
prawidłowo złożonej przez PGW WP korekty rozliczenia ww. umowy dotacji. 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wystąpił do Ministra 
Finansów o dodatkowe środki na dotacje w wys. 282 000,0 tys. zł dla PGW WP 
o dwa dni wcześniej niż PGW WP zwróciło się do niego o to ze stosownym 
wnioskiem. Nie zweryfikował przy tym możliwości wykorzystania przez PGW WP 
tych środków oraz nie ustalił zakresu zadań inwestycyjnych. Zwiększony limit 
wydatków nie został wykorzystany i środki ujęto w wykazie wydatków 
niewygasających z upływem 2020 r. Umowa dotacji z PGW WP nie została 
zawarta do końca marca 2021 r. ze względu na problemy z ustaleniem zakresu 
rzeczowego tej umowy. Działanie to NIK ocenia jako nierzetelne. 
Roczne sprawozdania budżetowe oraz kwartalne sprawozdania w zakresie 
operacji finansowych były zgodne z kwotami wynikającymi z ksiąg 
rachunkowych oraz zostały sporządzone w terminach określonych stosownymi 
rozporządzeniami Ministra Finansów15. NIK opiniuje pozytywnie sporządzone 
sprawozdania budżetowe, z wyjątkiem sprawozdań Rb-27 i Rb-28. W ocenie NIK 
sprawozdania Rb-27 i Rb-28 nie przedstawiają właściwego obrazu uzyskanych 
dochodów i poniesionych wydatków. 
W związku z dwukrotną zmianą dysponenta części 22 – Gospodarka wodna 
w 2020 r. nie wykonano czterech z ośmiu zaplanowanych zadań, tj.: 
1) Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
2) Szóstej aktualizacji Krajowego Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  
3) Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej. 
4) Planu przeciwdziałania skutkom suszy.  

 

                                                           
12  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. NIK 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. 

13  Zgodnie z założeniami przyjętymi w kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. 
14  W tym 277 032,1 tys. zł stanowiły wydatki niewygasające.  
15  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 704, ze zm.). 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie opisowej12 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r., w części 
22 – Gospodarka wodna  
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA  
W CZĘŚCI 22 – GOSPODARKA WODNA 

3.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

W ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.16 w części 22 – Gospodarka wodna, 
zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 7 164,0 tys. zł (w całości w dziale 900 Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska). 

Zgodnie z założeniami przyjętymi w kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 22 została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej 
danych ujętych w rocznym sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
z wynikami z roku ubiegłego. 

Zrealizowane dochody wyniosły 9574,6 tys. zł – były o 33,6% wyższe od kwoty planowanej i o 77,3% 
niższe od dochodów wykonanych w 2019 r. (42 233,0 tys. zł). 

Główną pozycję dochodów w 2020 r. stanowiły wpływy w rozdziale 90025 Działalność Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wys. 3745,7 tys. zł (tj. 10,1% dochodów uzyskanych w 2019 r., 
które wyniosły 36 999,4 tys. zł).  

Drugą pozycję pod względem wysokości uzyskanych dochodów stanowiły wpływy w rozdziale 
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w którym uzyskano dochód w wys. 2993,0 tys. zł 
(tj. 114,8% dochodów uzyskanych w 2019 r., które wyniosły 2607,3 tys. zł).  

Dochody w rozdziale 90095 Pozostała działalność wyniosły 2749,8 tys. zł, (tj. 104,9% dochodów 
uzyskanych w 2019 r., które wyniosły 2620,7 tys. zł).  

Na koniec 2020 r., według sprawozdania Rb-27, należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły.  

W części 22 – Gospodarka wodna w 2020 r. nie planowano dochodów na poziomie dysponenta 
III stopnia (tj. w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki wodnej). Zrealizowane 
dochody wyniosły 86,1 tys. zł i były wyższe o 1537,5% od dochodów uzyskanych w 2019 r. (5,6 tys. zł). 
Główną pozycję dochodów w 2020 r. stanowiły wpływy uzyskane w § 1510 Różnice kursowe, 
w wys. 75,2 tys. zł (w 2019 r. nie uzyskano dochodów w tym paragrafie).  

3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA  

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Pierwotnie w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 22 – Gospodarka wodna limit wydatków 
wyniósł 718 194,0 tys. zł. Nowelizacją ustawy budżetowej na rok 202017 limit wydatków w tej części 
budżetu państwa został określony na 986 694,0 tys. zł.  

W ciągu roku limit wydatków został zwiększony per saldo o 28 622,0 tys. zł (tj. 2,9%) do 1 015 316,0 tys. zł.  

Zmiany wynikały m.in.: 

– ze zwiększenia limitu wydatków środkami z trzech pozycji rezerw celowych łącznie o 29 405,0 tys. zł, 
z tego: 

 poz. 4 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 28 986,5 tys. zł, 
z przeznaczeniem na dotacje dla IMGW-PIB na realizację zadań w ramach Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły oraz dla PGW WP na realizację zadań w ramach 
Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry i Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, 

 poz. 20 Środki na sfinansowanie dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla jednego 
nowo mianowanego – tj. z dniem 1 grudnia 2019 r. – urzędnika służby cywilnej 

                                                           
16  Dz. U. poz. 571, ze zm. 
17  Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919). 
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zatrudnionego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ)  
– 13,8 tys. zł18, 

 poz. 59 Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 404,7 tys. zł19 
z przeznaczeniem na Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji dyrektywy 
91/676/EWG (azotanowej) w latach 2016-2020 przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
(MKiŚ); 

− z przeniesienia środków z części: 21 – Gospodarka morska oraz 61 – Żegluga śródlądowa do 
części 22, w łącznej wys. 425,0 tys. zł20, na realizację przez PIG-PIB – w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ) – projektów: Rozbudowa systemu 
automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP - wyposażenie nie mniej niż 
300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia 
pomiarowe oraz Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby 
monitoringu substancji z listy obserwacyjnej; 

– ze zmniejszenia limitu wydatków na skutek: 

 przeniesienia środków z części 22 do części 21 – Gospodarka morska w wys. 133,0 tys. zł21 
z przeznaczeniem dla Urzędu Morskiego w Szczecinie na przygotowanie infrastruktury 
portów morskich na potrzeby Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz na planowe 
dokończenie rozpoczętych prac remontowo-konserwacyjnych znaku Police Górne na torze 
wodnym Świnoujście-Szczecin, 

 przeniesienia zablokowanych środków22 w wys. 308,0 tys. zł23 do nowej pozycji rezerw 
celowych (poz. 74) – Przeciwdziałanie COVID-19, 

 utworzenia ze środków zablokowanych24 nowej pozycji rezerw celowych (poz. 75)  
– Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 767,1 tys. zł. 

Zrealizowane wydatki ogółem, w części 22 – Gospodarka wodna wyniosły 968 013,0 tys. zł, 
co stanowiło 95,3% planu po zmianach. W kwocie wydatków ogółem 277 032,1 tys. zł stanowiły 
wydatki niewygasające z upływem 2020 r.  

Pozyskane środki z rezerw celowych zostały wykorzystane w wys. 25 125,8 tys. zł, tj. w 85,4% kwoty 
uruchomionych środków (29 405,0 tys. zł). 

Szczegółowym badaniem objęto dwanaście wniosków ministra właściwego ds. gospodarki wodnej 
o uruchomienie środków z rezerw celowych, w wyniku których minister właściwy do spraw 
finansów publicznych, wydał:  

                                                           
18  Decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 (MF/FG2.4143.3.74.2020.MF.1864  

z 22 maja 2020 r.)  
19  Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 

(MF/FG2.4143.3.211.2020.MF.5157 z 2 listopada 2020 r.).  
20  Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 

(MF/IP9.4143.3.82.2020.MF.ART.194.6215 z 10 grudnia 2020 r.).  
21  Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między 

częściami budżetu państwa tego samego dysponenta na rok 2020 (21.313.2.3.2020.ZC z 21 sierpnia 2020 r.).   
22  Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP2.4143.19.55.2020.BLOK z 26 listopada 2020 r. 

w sprawie blokowania planowanych na rok 2020 wydatków na podst. art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.). 

23  Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/BP4.4143.16.3.2020.RC z 25 grudnia 2020 r. w sprawie 
utworzenia rezerwy celowej poz. 74 pn. Przeciwdziałanie COVID-19, na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

24  Zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury 22.4143.12.2.2020.BD z 21 grudnia 2020 r. środki w wys. 553,7 tys. zł, 
w zakresie części 22 – BAF dysp. 3 stopnia, zostały zablokowane na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp. Blokada 
dotyczyła środków, które nie zostały wykorzystane w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach składki 
międzynarodowej do Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT, z tytułu m.in. różnic 
kursowych. Zgodnie z decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 22.4143.12.1.2020.BD z 8 maja 2020 r., 
środki w wys. 213,4 tys. zł w zakresie części 22 – Biuro Koordynacji Projektu OPDOiW zostały zablokowane na podstawie 
art. 177 ust. 1 pkt 3 I ust. 3 pkt 2 ufp oraz w związku z zarządzeniem nr 35 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz wnioskiem Biura Koordynacji Projektu OPDOiW w likwidacji 
z 13 lutego 2020 r. 
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− dziesięć decyzji25 o uruchomieniu środków z poz. 4 rezerw celowych łącznie na 34 513,2 tys. zł 
(pierwotnie uruchomione środki z poz. 4 rezerw celowych zostały zmniejszone26 do 28 986,5 tys. zł, 
tj. o 16% środków uruchomionych);  

− jedną decyzję27 o uruchomienie środków z poz. 59 rezerw celowych na dofinansowanie zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. na Opracowanie projektu sprawozdania 
z realizacji dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w latach 2016–2020 przez MKiŚ, na 404,7 tys. zł; 

− jedną decyzję28 o uruchomienie środków z poz. 20 rezerw celowych na sfinansowanie dodatku 
służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla jednego nowo mianowanego urzędnika służby 
cywilnej zatrudnionego w MGMiŻŚ, na 13,8 tys. zł.  

Ustalono, że dysponent części 22 – Gospodarka wodna, wystąpił z wnioskami o dokonanie zmian 
w limicie wydatków części 22 na 2020 r. dotyczących zmniejszenia środków uruchomionych z poz. 4 
rezerw celowych przeznaczonych na: 

a) dotację dla PGW WP na realizację zadań w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry i Wisły – na 134,3 tys. zł (16 grudnia 2020 r.29); 

b) na dotację dla IMGW-PIB na realizację zadań w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry i Wisły – na 15,9 tys. zł (29 grudnia 2020 r.30); 

c) na dotację dla IMGW-PIB na realizację zadań w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry i Wisły – na 5376,4 tys. zł (29 grudnia 2020 r.31). 

Przyczyną takiego stanu była kolejna od 13 listopada 2020 r. zmiana dysponenta części 22  
– Gospodarka wodna. Zmiana ta spowodowała, że wymagane upoważnienia/pełnomocnictwa 
utraciły ważność. Nadanie stosownych pełnomocnictw i analiza stanu spraw przejętych wydłużyły 
czas podejmowania decyzji i działań. 

Środki uruchomione z rezerw celowych: poz. 59 w wys. 404,7 tys. zł oraz poz. 20 w wys. 13,8 tys. zł 
zostały wykorzystane w 100%. 

Środki z poz. 4 rezerw celowych zostały wykorzystane w wys. 24 707,3 tys. zł, tj. 85,2% kwoty 
środków uruchomionych; nie wykorzystano 4279,2 tys. zł. 

PGW WP, które otrzymało dotację ze środków uruchomionych z tej pozycji rezerw celowych, nie 
wystąpiło o pełną kwotę dotacji, ponieważ zaplanowane środki finansowe na pokrycie kosztów 
zakupu sprzętu w ramach kontraktu A1-4 okazały się niższe od planowanych i zakup sprzętu był 
także współfinansowany środkami z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy. 

Badaniem szczegółowym objęto także siedem wniosków o uruchomienie środków z rezerw 
celowych, które zostały odrzucone:  

• dwa wnioski o uruchomienie środków z poz. 4 rezerw celowych, z przeznaczeniem dla PGW WP: 
na 94 485,0 tys. zł na usuwanie szkód powodziowych powstałych w okresie 19-28 czerwca 2020 r., 
który nie uzyskał akceptacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na 
584,0 tys. zł na realizację zadań w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu 
Odry, który został odrzucony przez Ministerstwo Finansów m.in. z powodu zmian 
kompetencyjnych w zakresie części budżetowych, tj. przeniesieniem części 22 do innego 
dysponenta;  

                                                           
25  Decyzja Ministra Finansów MF/WM4.4143.3.1.2020.MF.659 z 26 marca 2020 r.; decyzja Ministra Finansów 

MF/WM4.4143.3.3.2020.MF.864 z 1 kwietnia 2020 r.; decyzja Ministra Finansów MF/WM4.4143.3.5.2020.MF.1198 
z 17 kwietnia 2020 r.; decyzja Ministra Finansów MF/WM4.4143.3.6.2020.MF.1256 z 17 kwietnia 2020 r.; decyzja Ministra 
Finansów MF/WM4.4143.3.4.2020.MF.1106 z 17 kwietnia 2020 r.; decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej MF/WM4.4143.3.8.2020.MF.4593 z 23 października 2020 r.; decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej MF/WM4.4143.3.11.2020.MF.6318 z 16 grudnia 2020 r.; decyzja Ministra Finansów 
MF/WM4.4143.3.2.2020.MF.661 z 26 marca 2020 r.; decyzja Ministra Finansów MF/WM4.4143.3.7.2020.MF.1923 
z 22 czerwca 2020 r.; decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/WM4.4143.3.10.2020.MF.4626 
z 14 października 2020 r. 

26  Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki MF/WM4.4143.3.2.2020.MF.661.K02 z 28 grudnia 2020 r.; decyzja 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki MF/WM4.4143.3.7.2020.MF.1923.K01 z 30 grudnia 2020 r.; decyzja Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/WM4.4143.3.10.2020.MF.4626.K01 z 30 grudnia 2020 r. 

27  Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki MF/FG2.4143.3.211.2020.MF.5157 z 2 listopada 2020 r. 
28  Decyzja Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.74.2020.MF.1864 z 22 maja 2020 r.  
29  Pismo, znak 22.4143.2.4.2020.WKMF-A. 
30  Pismo, znak 22.4143.2.7.2020.WKMF-A. 
31  Pismo, znak 22.4143.2.8.2020.WKMF-A. 
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• pięć wniosków o uruchomienie środków z poz. 8 rezerw celowych z przeznaczeniem dla:  
- PGW WP, na 43 231,7 tys. zł na realizację projektu pn. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz 

Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder), który nie uzyskał akceptacji 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) z uwagi na niewykorzystanie 
środków w częściach budżetowych dawnego MGMiŻŚ zaplanowanych na realizację 
projektów Unii Europejskiej (UE) ponad poziom 70% wydatków; 

- PIG-PIB, na 20,8 tys. zł i na 211,0 tys. zł na realizację projektu pn. Program badań nowych 
zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby monitoringu substancji z listy obserwacyjnej 
oraz na 248,7 tys. zł i na 5,1 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu 
automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP – wyposażenie nie mniej niż 
300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia 
pomiarowe w ramach POIiŚ, które zostały odrzucone przez MFiPR w związku z pismem 
Ministra Infrastruktury32, który poinformował MFiPR, że wydatki planowane pierwotnie 
do uruchomienia z rezerw celowych zostaną sfinansowane z powstałych oszczędności 
w częściach budżetowych: 21 – Gospodarka morska oraz 69 – Żegluga śródlądowa.  

Dysponent części 22 w 2020 r. nie występował z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa. 

W 2020 r. dysponent części 22 – Gospodarka wodna, zawarł jedenaście umów dotacji łącznie 
na 672 746,5 tys. zł (z uwzględnieniem aneksów), w tym: sześć umów33 z PGW WP łącznie na 
536 807,5 tys. zł; trzy umowy34 z IMGW-PIB łącznie na 113 341,9 tys. zł i dwie umowy35 z PIG-PIB 
łącznie na 22 597,0 tys. zł. Beneficjentom wypłacono na podstawie tych umów łącznie 643 721,0 tys. zł. 
Z tej kwoty wykorzystano i rozliczono 627 340,8 tys. zł. Środki niewykorzystane w wysokości 
16 380,1 tys. zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Infrastruktury, w tym 
72,2 tys. zł36 zostało zwrócone przez PGW WP po terminie wskazanym w umowie. Z tytułu 
dokonania zwrotu po terminie, na rachunek dochodów Ministerstwa Infrastruktury wpłynęły 
odsetki w wys. 127 zł.  

Środki dotacji zostały przeznaczone na wydatki majątkowe w wys. 88 814,1 tys. zł (w tym 
57 687,5 tys. zł stanowiły wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem 
środków UE) oraz na wydatki bieżące w wys. 538 526,7 tys. zł (w tym 13 579,6 tys. zł stanowiły 
wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE).  

Szczegółową kontrolą objęto pięć umów dotacji łącznie na 442 485,5 tys. zł, z których wykorzystano 
435 205 tys. zł, z tego 29 870,0 tys. zł na wydatki majątkowe oraz 405 335,6 tys. zł na wydatki 
bieżące. Były to następujące umowy: 

− Nr BBF.WR.II.3113.1.1.2020 z 15 stycznia 2020 r. – zawarta z PGW WP na realizację zadań 
określonych w art. 240 ust. 2-5 oraz ust. 9 ustawy – Prawo wodne. Po dwukrotnym 
aneksowaniu37 ostateczna kwota umowy wyniosła 412 973,9 tys. zł. Z tej kwoty rozliczono 
410 073,3 tys. zł, tj. 99,3%.  

Jako jedną z przyczyn niewykorzystania środków otrzymanych w ramach tej umowy, PGW WP 
wskazało38 naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy na 

                                                           
32  GM-BBF-1.3112.22.2020 z 25 listopada 2020 r.  
33  Dotacja celowa dla PGW WP na realizacja zadań określonych w art. 240 ust. 2-5 oraz 9 ustawy – Prawo wodne 

na 412 973,9 tys. zł; dotacja celowa dla PGW WP na realizację zadania pn. Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu 
rzeki Odry na 13 969,0 tys. zł; dotacja celowa dla PGW WP na realizację zadania pn. Projekt ochrony przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry i Wisły na 65,6 tys. zł; dotacja celowa dla PGW WP na realizację zadań w zakresie spraw obronnych na 
1 434,0 tys. zł; dotacja celowa dla PGW WP na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących 
z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA 
na 106 905,0 tys. zł; dotacja celowa dla PGW WP na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w 2020 
roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na 1 460,0 tys. zł. 

34  Dotacja celowa dla IMGW-PIB na realizację zadań pshm na 86 228,0 tys. zł; dotacja celowa dla IMGW-PIB na realizację 
zadań psbbp na 12 162,0 tys. zł; dotacja celowa dla IMGW-PIB na realizację zadania pn. Projekt ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły na 14 951,9 tys. zł. 

35  Dotacja celowa dla PIG-PIB na realizację zadań psh na 22 172,0 tys. zł; dotacja celowa dla PIG-PIB na realizację projektu 
Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby monitoringu substancji z listy obserwacyjnej oraz na 
realizację projektu Rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP – wyposażenie nie 
mniej niż 300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia pomiarowe na 425,0 tys. zł. 

36  W zakresie umów: BBF.WR.II.3113.1.1.2020 z 15 stycznia 2020 r. (69,4 tys. zł) oraz BBF.WR.II.3113.1.3.2020 z 25 marca 
2020 r. (2,8 tys. zł). 

37  Aneks nr 1 z 20 lipca 2020 r. oraz aneks nr 2 z 22 grudnia 2020 r.  
38  KEK.3134.1.2021.ks.  
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realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe potoku Grodna w km 0+000-0+220 
w msc. Jadowniki, gm. Brzesko – zadanie inwestycyjne”.  

Rozliczenie ww. umowy dotacji zostało zaniżone o 8,3 tys. zł, tj. o kwotę kary umownej 
naliczonej wykonawcy zadania Zabezpieczenie przeciwpowodziowe potoku Grodna w km  
0+000-0+220 w msc. Jadowniki, gm. Brzesko.  

Pierwotnie PGW WP przedstawiło do rozliczenia 581,6 tys. zł tytułem sfinansowania realizacji 
ww. zadania pomimo tego, że zgodnie z fakturą wartość wykonanych robót wyniosła 
589,9 tys. zł, i w takiej wartości wykonane zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawidłowo 
zostało ujęte w księgach rachunkowych PGW WP na koncie 080. Wartość naliczonej kary 
umownej została zarachowana w PGW WP jako przychody na konto 760.  

Kwota uzyskanych przychodów z tytułu ww. kary umownej powinna zostać odprowadzona 
przez PGW WP na rachunek dochodów Ministerstwa Infrastruktury. Zgodnie bowiem z § 4 ust. 1 
umowy nr BBF.WR.II.3113.1.2020 osiągnięte w związku z realizacją umowy przychody stanowią 
dochód budżetu państwa i powinny być zwrócone na rachunek dochodów Ministerstwa 
Infrastruktury nie później niż do 8 stycznia 2021 r. (w przypadku przychodów za grudzień 2020 r.). 

Dlatego też 10 marca 2021 r. z PGW WP wpłynęła do Ministerstwa Infrastruktury korekta 
rozliczenia dotacji, która miała na celu ustalenie prawidłowej kwoty wydatków inwestycyjnych 
poniesionych w ramach ww. umowy dotacji, tj. w odniesieniu do ww. zadania 589,9 tys. zł. 
W Ministerstwie Infrastruktury korekta ta została odrzucona. Wskazano bowiem, że w rozliczeniu 
końcowym należy przedstawiać nie koszty, a wydatki faktycznie poniesione, wobec czego 
w przypadku przedmiotowego zadania zrealizowano wydatki w wysokości 581,6 tys. zł, a nie 
w wysokości wynikającej z faktury, tj. 589,9 tys. zł. 

Zdaniem NIK rozliczenie dotacji udzielonej na podstawie umowy nr BBF.WR.II.3113.1.2020 
zostało dokonane niezgodnie z przedmiotową umową. W rozliczeniu dotacji należy podać 
faktycznie poniesione wydatki i to właśnie korekta rozliczenia przekazana przez PGW WP 
prowadziła do ustalenia prawidłowej kwoty wydatków na ww. zadanie inwestycyjne, 
tj. 589,9 tys. zł. Należy podkreślić, że podstawą ustalenia kwoty wydatków są dowody księgowe 
dokumentujące daną operację gospodarczą. W omawianym przypadku w dowodzie księgowym 
wystawionym przez wykonawcę usługi zostało podane 589,9 tys. zł. Kara umowna w wys. 8,3 tys. zł 
została udokumentowana innym dowodem księgowym. Wypłacenie wykonawcy 581,6 tys. zł 
jest tylko kwestią kompensaty należności z zobowiązaniami PGW WP i nie może mieć wpływu 
na wartość inwestycji sfinansowanej z dotacji.  

Odrzucenie korekty spowodowało, że w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków 
w części 22 – Gospodarka wodna w 2020 r. zaniżono wartość wydatków inwestycyjnych 
w § 6220 o 8,3 tys. zł, a w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów w 2020 r. nie 
wykazano 8,3 tys. zł z tytułu dochodu z kar umownych. 

− Nr BBF.WR.II.3113.1.7. 2020 z 27 kwietnia 2020 r. – zawarta z PGW WP na realizację Projektu 
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry na 11658,3 tys. zł. Środki dotacji pochodziły z poz. 4. 
rezerw celowych. Aneksem nr 2 zawartym 22 grudnia 2020 r. kwota dotacji została zwiększona 
o 2 310,7 tys. zł do 13 969,0 tys. zł, z której wykorzystano 9 755,4 tys. zł (69,8%). 

Niższe wykonanie wydatków wynikało z różnic kursowych pomiędzy wartością planowaną, 
a faktyczną płatnością faktury w ramach realizacji projektu (płatność w euro). 

− Nr BBF.WR.II.3113.1.8./2020 z 27 kwietnia 2020 r. – zawarta z PGW WP na realizację Projektu 
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły na 200,0 tys. zł. Środki dotacji pochodziły 
z poz. 4. rezerw celowych. Aneksem z 31 grudnia 2020 r kwota dotacji została zmniejszona 
o 134,3 tys. zł, tj. do 65,7 tys. zł, których ostatecznie nie wykorzystano.  

W Ministerstwie Infrastruktury wskazano, że zgodnie z zakresem rzeczowym środki miały być 
przeznaczone m.in. na dokonanie płatności dla podwykonawców za roboty budowlane 
zrealizowane w ramach zadania 1C.1 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa 
Czarny Kanał i Racza Struga. PGW WP od zawarcia umowy, tj. w okresie ośmiu miesięcy, nie 
wystąpiło o wypłatę środków na ww. zadanie, m.in na prowadzenie nadzoru przyrodniczego 
i archeologicznego oraz nadzoru geodezyjnego i wykonania map powykonawczych. 

− Nr BBF.WR.II.3113.2.4./2020 z 22 lipca 2020 r. – zawarta z IMGW-PIB na realizację Projektu 
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły na 60,0 tys. zł. Środki dotacji pochodziły 
z poz. 4. rezerw celowych. Aneksem nr 1 z 20 listopada 2020 r. zwiększono kwotę dotacji 
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o 20 284,2 tys. zł, tj. do 20 344,2 tys. zł, a następnie 31 grudnia 2020 r., aneksem nr 2, 
zmniejszono kwotę dofinansowania o 5 392,3 tys. zł. Ostateczna kwota umowy wyniosła 
14 951,9 tys. zł i została w całości wykorzystana. 

− Nr IM/DGWiŻŚ/2020/12/1/ZF z 31 grudnia 2020 r.– zawarta z PIG-PIB na sfinansowanie 
realizacji projektu Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby 
monitoringu substancji z listy obserwacyjnej oraz projektu Rozbudowa systemu automatycznej 
aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP - wyposażenie nie mniej niż 300 punktów sieci 
obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia pomiarowe na 
425,0 tys. zł (środki przeniesione z cz. 21 i cz. 69). Środki zostały wykorzystane w całości. 
W ww. umowie z 31 grudnia 2020 r. zawarto zapis (§ 2 ust 7 umowy), że do rozliczenia będą 
wliczane wydatki poniesione na realizację zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., 
co oznacza, że umowa została faktycznie zawarta na refundację wydatków poniesionych na 
realizację zadania.  

10 sierpnia 2020 r., w związku z pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020, 
podsekretarz stanu w MGMiŻŚ – działając z upoważnienia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej – wystąpiła do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków w części 22  
„– Gospodarka wodna o 302 285 tys. zł, w tym 282 000,0 tys. zł na dotacje celowe na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla 
PGW WP. Wystąpienie o dodatkowe środki nie było jednak poprzedzone weryfikacją możliwości 
zrealizowania przez PGW WP, jeszcze w 2020 r., zadań inwestycyjnych wymienionych we wniosku. 
Jakkolwiek w Ministerstwie Infrastruktury podano, że w odniesieniu do wniosku PGW WP nie było 
wątpliwości i przed skierowaniem wniosku do Ministra Finansów postrzegano zadania objęte 
wnioskiem jako możliwe do realizacji do końca roku, to należy zwrócić uwagę na sekwencję dat. 
Wniosek do Ministra Finansów został złożony 10 sierpnia 2020 r., natomiast Prezes PGW WP 
wystąpił z wnioskiem o dodatkowe środki na 2020 r. dopiero 12 sierpnia 2020 r., tj. dwa dni po 
terminie, w którym został złożony wniosek do Ministra Finansów.  
Brak ustalenia zakresu rzeczowego planowanego do sfinansowania dotacją ze środków, o które 
aplikował Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, potwierdza fakt, że do końca marca 
2021 r. nie zawarto z PGW WP umowy dotacji angażującej środki w wys. 277 032,1 tys. zł ujęte 
w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Jak wskazano, jednym z powodów 
niezawarcia umowy dotacji był brak ostatecznej wersji zakresu rzeczowego stanowiącego załącznik 
do umowy dotacji. 

Zdaniem NIK wyjaśnienia te jednoznacznie wskazują, że wystąpienie z wnioskiem o dodatkowe 
środki w limicie wydatków na 2020 r. nie było skorelowane z jakąkolwiek weryfikacją zakresu 
rzeczowego planowanego do sfinansowania ww. środkami.  

Nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 zostały zwiększone w części 22 – Gospodarka wodna 
planowane wydatki inwestycyjne o 282 000,0 tys. zł z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną 
PGW WP. 

W 2020 r. z ww. kwoty zawarto umowę na jedynie 4 967,9 tys. zł w ramach aneksowanej 22 grudnia 
2020 r. umowy dotacji zawartej z PGW WP na realizację zadań, o których mowa w art. 240 ust. 2–5 
oraz ust. 9 ustawy – Prawo wodne. Pozostałe 277 032,1 tys. zł zostało zgłoszone do ujęcia w wykazie 
wydatków niewygasających z upływem 2020 r.  

Według rocznego sprawozdania Rb-28 w 2020 r. wydatki na wynagrodzenia (wraz z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym) w części 22 wyniosły łącznie 10 250,0 tys. zł, tj. 96,4% planu po 
zmianach. W porównaniu do 2019 r. wydatki na wynagrodzenia były niższe o 1,2% (tj. o 120,0 tys. zł). 

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w części 22, według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu 
i wynagrodzeniach, wyniosło 100 osób i było niższe o 2 osoby od przeciętnego zatrudnienia w 2019 r.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto członków korpusu służby cywilnej w 2020 r., 
w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), 
wyniosło 8518 zł i było porównywalne do wynagrodzenia w 2019 r., które wyniosło 8515 zł. 
Przeciętne zatrudnienie w korpusie służby cywilnej w 2020 r., według sprawozdania Rb-70, 
wyniosło 96 osób – analogicznie jak w 2019 r.  

W 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób nieobjętych mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń wyniosło 8623 zł i w porównaniu do 2019 r. było wyższe o 10,8% (tj. o 841 zł). 
Przeciętne zatrudnienie w 2020 r., według sprawozdania Rb-70, wyniosło 4 osoby i było niższe 
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o dwie osoby od przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska wypłacono dwóm pracownikom – osobom nieobjętym mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń – wynagrodzenie (wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) w łącznej 
wys. 38,5 tys. zł, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. W ww. dziale przeciętne 
zatrudnienie według Rb-7039 wyniosło w 2020 r. „0”. 

W 2019 r. nie finansowano wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 
natomiast w 2020 r., wg Rb-70, przedmiotowe wynagrodzenie wyniosło 23,9 tys. zł i było wypłacone 
podsekretarzowi stanu za okres od 1 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r.  

W trakcie kontroli NIK dysponent części 22 złożył dwie korekty40 sprawozdania Rb-70 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach od początku roku do końca IV kwartału 2020 r. Korekty zostały 
sporządzone w celu prawidłowego wykazania w przedmiotowym sprawozdaniu danych dotyczących 
zlikwidowanego 1 lutego 2020 r. Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry i Wisły.  
W wyniku analizy danych, wykazanych w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa po zmianach (Rb-28), nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków na 
wynagrodzenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.  

Dysponent części 22 – Gospodarka wodna nie przeprowadził ani nie wszczął w 2020 r. kontroli 
w PGW WP w zakresie wykorzystania środków dotacji celowej przekazanej przez Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w 2019 r. na sfinansowanie zakupu sprzętu 
i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP, ujętej w planie kontroli 
MGMiŻŚ na 2020 r.41. W Ministerstwie Infrastruktury wyjaśniono, że powodem przesunięcia kontroli 
były obostrzenia i zakazy związane ze stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2, 
ograniczające możliwości realizacji kontroli na miejscu, w kontrolowanych jednostkach, zaś 
przedmiot kontroli wymaga ze strony kontrolerów przeprowadzenia czynności w siedzibach 
jednostki. 

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów 
je obsługujących lub stanowiących ich aparat pomocniczy oraz jednostek organizacyjnych 
podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych zostały określone w ustawie z dnia 15 lipca 
2011 r. o kontroli w administracji rządowej42, która daje możliwość przeprowadzania kontroli poza 
siedzibą jednostki kontrolowanej. Ponadto, Centrum Oceny Administracji KPRM przygotowało 
poradnik kontroli zdalnej43, który zawiera podstawowe wskazówki w zakresie prowadzenia kontroli 
w sposób ograniczający czynności w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz minimalizujący 
bezpośredni kontakt z jej pracownikami.  

W urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki wodnej pierwotny limit wydatków 
na 2020 r. w planie finansowym ustalono na 66 068,0 tys. zł. W ciągu roku limit ten został 
zmniejszony per saldo o 576,2 tys. zł (tj. o 0,9%) do 65 491,8 tys. zł. Zmiany wynikały m.in.: 

- ze zwiększenia limitu środkami z dwóch pozycji rezerw celowych łącznie o 418,5 tys. zł, z tego: 
13,8 tys. zł z poz. 2044 oraz 404,7 tys. zł z poz. 5945; 

- zmniejszenia limitu łącznie o 994,7 tys. zł, z tego:  

 133,0 tys. zł z przeniesienia środków z części 22 do części 21 – Gospodarka morska dla 
Urzędu Morskiego w Szczecinie, na przygotowanie infrastruktury portów morskich na 
potrzeby Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych46;  

 308,0 tys. zł47 z utworzenia ze środków zablokowanych nowej pozycji rezerw celowych 
(poz. 74) Przeciwdziałanie COVID-19;  

                                                           
39  Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 od początku roku do końca kwartału IV 2020 r. – korekta nr 2. 
40  Korekta nr 1 z 26 lutego 2021 r. oraz korekta nr 2 z 18 marca 2021 r.  
41  BKAW.WK.0310.1.2019 z 18 grudnia 2019 r.  
42  Dz. U. z 2020 r. poz. 224. 
43  Stanowiący załącznik do pisma COA.ZKK.5800.7.2020.MG Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 14 maja 2020 r.   
44  Decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 (MF/FG2.4143.3.74.2020.MF.1864  

z 22 maja 2020 r.)  
45  Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 

(MF/FG2.4143.3.211.2020.MF.5157 z 2 listopada 2020 r.).  
46  Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między 

częściami budżetu państwa tego samego dysponenta na rok 2020 (21.313.2.3.2020.ZC z 21 sierpnia 2020 r.).   
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 553,7 tys. zł48 z utworzenia ze środków zablokowanych nowej pozycji rezerw celowych 
(poz. 75) Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Zrealizowane wydatki wyniosły 63 594,4 tys. zł, tj. 97,1% planu po zmianach.  

Plan finansowy dysponenta III stopnia obejmował m.in. płatności składek międzynarodowych 
(rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej) 
do Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem na 557,0 tys. zł oraz 
do Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów 
Meteorologicznych EUMETSAT oraz Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór ICOLD (rozdział 
75080 Działalność badawczo-rozwojowa) łącznie na 47 942,0 tys. zł. 

W ciągu roku limit wydatków na składki został zmniejszony wyłącznie w rozdziale 75080 
o 693,7 tys. zł (tj. o 1,4%) do 47 248,3 tys. zł. W 2020 r. wydatki na opłacenie składek 
międzynarodowych wyniosły łącznie 47 801,4 tys. zł49, tj. 99,99% planu po zmianach (47 805,3 tys. zł).  

Badaniem objęto próbę wydatków budżetu państwa łącznie na 47 841,4 tys. zł, udokumentowaną 
siedmioma dowodami księgowymi. Badana próba stanowiła 75,2% wydatków urzędu obsługującego 
ministra właściwego ds. gospodarki wodnej (dysponent III stopnia). Zrealizowane wydatki  
– dotyczące m.in. opracowania projektu sprawozdania z realizacji dyrektywy 91/676/EWG 
(azotanowej) w latach 2016–2020; wykonania opracowania pn. Wdrażanie w Polsce dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych; udziału 
w szkoleniu pn. Pozwolenia wodnoprawne: warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych) 
zostały dokonane w sposób celowy, legalny i gospodarny. Spośród badanych dowodów księgowych 
cztery dotyczyły składek międzynarodowych.  

W planie finansowym po zmianach dysponenta III stopnia, w wydatkach majątkowych ujęto 
203,9 tys. zł na realizację dwóch zadań: 

− opracowanie projektu sprawozdania z realizacji dyrektywy 91/676/EWG w latach 2016–2020 
(zakup praw autorskich) za 36,9 tys. zł; 

− zakup narzędzia do opracowywania map 2D i 3D ArcGIS Standard (2 szt.) za 167,0 tys. zł. 

W 2020 r. wydatki majątkowe (§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) 
na zakup praw autorskich wyniosły 36,9 tys. zł.  

Przyczyną niezrealizowania drugiego zadania na 167,0 tys. zł, tj. zakupu narzędzia 
do opracowywania map 2D i 3D ArcGIS Standard (2 szt.), były wprowadzone zmiany organizacyjne, 
dwukrotna zmiana dysponenta części 22 – Gospodarka wodna.  

Na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury z 21 grudnia 2020 r.50 środki w wys. 553,7 tys. zł 
zostały zablokowane w budżecie państwa na rok 2020 w zakresie dysponenta III stopnia. Blokada 
dotyczyła środków ujętych w planie finansowym Ministerstwa Infrastruktury, które w 2020 r. nie 
zostały wykorzystane w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach składki 
międzynarodowej do Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT 
z tytułu m.in. różnic kursowych.  

W MGMiŻŚ sporządzono plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych 
do przeprowadzenia w 2020 r., który zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa.  

Roczne sprawozdanie o udzielonych w 2020 r. zamówieniach zostało terminowo przekazane 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych51 przez Ministra Infrastruktury. 

Badaniem objęto trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone 
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych52 w trybie 
przetargu nieograniczonego. Przedmiotem tych postępowań były zamówienia na:  

                                                                                                                                                                            
47  Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie blokowania planowanych na rok 2020 wydatków 

(MF/BP2.4143.19.55.2020.BLOK z 26 listopada 2020 r.) oraz Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 (MF/BP4.4143.16.3.2020.RC z 25 grudnia 2020 r.). 

48  Decyzja Ministra Infrastruktury w sprawie blokowania planowanych na rok 2020 wydatków (22.4143.12.2.2020.BD 
z 21 grudnia 2020 r.) oraz decyzja w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 (MF/BP4.4143.16.4.2020.RC 
z 30 grudnia 2020 r.) 

49  Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetu państwa Rb-28 dysponenta III stopnia.   
50  22.4143.12.2.2020.BD. 
51  Sprawozdanie przekazano w lutym 2021 r. (termin przekazania, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych to 1 marca). 
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− Przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu szóstej aktualizacji 
Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

− Wykonanie opracowania pn. Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczania 
strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

− Wykonanie opracowania pn. Projekt sprawozdania z realizacji dyrektywy 91/676/EWG 
(azotanowej) w latach 2016–2020. 

W wyniku analizy dokumentacji wskazanych wyżej postępowań stwierdzono, że zostały one 
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami upzp oraz zarządzeniem dyrektora 
generalnego MGMiŻŚ z 15 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w procesie 
dokonywania wydatków publicznych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej53. 
Wydatki poniesione w 2020 r. w wyniku realizacji ww. zamówień wyniosły 404,7 tys. zł.  

Umowa z wykonawcą na wykonanie projektu pn. Przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych, zawarta 6 października 2020 r., została aneksowana 21 grudnia 2020 r. w zakresie 
terminu jej rozliczenia i przyjęcia zamówienia. Konieczność aneksowania ww. umowy nie wynikała 
z opóźnień w dochowaniu czynności po stronie wykonawcy, a spowodowana była okolicznościami, 
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 
Na koniec 2020 r. zobowiązania według sprawozdania Rb-28 wyniosły 43 056,6 tys. zł i dotyczyły 
głównie składek do organizacji międzynarodowych54, których termin płatności przypada w 2021 r. 
oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi55. Zobowiązania wymagalne nie 
wystąpiły.  

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta 
części 22 – Gospodarka wodna i sprawozdań jednostkowych dysponenta III stopnia – Ministerstwa 
Infrastruktury: 
− 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 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 2020 r. o stanie należności oraz wybranych 
aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji (Rb-Z). 

W sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) wykazano, że cztery na osiem zaplanowanych zadań nie zostały 
w roku 2020 wykonane, a mianowicie: 
1) Opracowanie programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
2) Opracowanie szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

(VI AKPOŚK). 
3) Opracowanie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej. 
4) Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy. 

                                                                                                                                                                            
52  Dz. U z 2019 r. poz. 1843, ze zm., dalej: upzp (ustawa została uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r.).  
53  Zarządzenie nr 14 z 15 listopada 2018 r. 
54  Europejska Organizacja Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT – 40 033,6 tys. zł oraz Word Meteorological Organization 

– 2 286,8 tys. zł. 
55  Łącznie na 719,5 tys. zł. 
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Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 22 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i urzędu obsługującego ministra właściwego ds. gospodarki wodnej). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponent III stopnia) 
były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.  

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo.  

W sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków w części 22 – Gospodarka wodna w 2020 r. 
zaniżono wartość wydatków inwestycyjnych w § 6220 o 8,3 tys. zł, a w sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu dochodów w 2020 r. nie wykazano 8,3 tys. zł tytułem dochodu z kar umownych, 
dlatego, że nie uwzględniono prawidłowo złożonej przez PGW WP korekty rozliczenia umowy 
dotacji nr BBF.WR.II.3113.1.2020. 

W związku z powyższym NIK opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną jednostkę 
sprawozdania budżetowe, z wyjątkiem sprawozdań Rb-27 i Rb-28. W ocenie NIK sprawozdania  
Rb-27 i Rb-28 nie przedstawiają właściwego obrazu uzyskanych dochodów i poniesionych 
wydatków. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Po zakończeniu kontroli do Ministra Infrastruktury skierowano wystąpienie pokontrolne w zakresie 
części 22 – Gospodarka wodna, w którym NIK wniosła o: 

• Rozliczanie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji zgodnie z zawartymi umowami. 

• Występowanie o dodatkowe środki przeznaczone dla PGW WP po jego pisemnym wniosku 
i rzetelne weryfikowanie możliwości wykorzystania środków przed wystąpieniem o zwiększenie 
limitu wydatków. 

Minister Infrastruktury nie zgłosił zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i pismem z 4 maja 2021 r. 
(znak DK-3.0810.2.2021) poinformował o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 22  
– GOSPODARKA WODNA56 

 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2020 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. 

Biuro Koordynacji 
Projektu Ochrony 
Przeciwpowodzio
wej Dorzecza Odry 
i Wisły  
(dysponent 
III stopnia) 

0,17* –     45,6 38,5 84,43 

2. 

Biuro 
Administracyjno- 
-Finansowe 
Ministerstawa 
Infrastruktury 
(dysponent 
III stopnia) 

100,26 ** 86,1 63 594,4 10 211,5 16,06 

* zgodnie z korektą nr 2 sprawozdania Rb-70 BKPOPDOW  
 ** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 dysponenta III st. MI 
   

                                                           
56  W przypadku dużej liczby dysponentów podległych dopuszcza się ograniczenie prezentacji do wybranych, których 

suma zrealizowanych wydatków wraz z wydatkami poniesionymi przez kontrolowaną jednostkę stanowi nie mniej 
niż 75% wydatków części. W częściach 85/02-32 załącznik nie jest wymagany. 
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5.2. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 22 – GOSPODARKA WODNA 

Oceny wykonania budżetu w części 22 – Gospodarka wodna dokonano stosując kryteria57 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku58. 

Dochody (D)59:      9 574,3 tys. zł 

Wydatki (W)60:      968 013,0 tys. zł   

Łączna kwota (G = D + W):    968 013,0 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 dochodach:    dochody nie były badane 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   8,3 tys. zł 

Kwota wydatków przyjęta przez Ministerstwo Infrastruktury do rozliczenia końcowego dotacji 
przyznanej PGW WP na podstawie umowy nr BBF.WR.II.3113.1.2020 została zaniżona o 8,3 tys. zł, 
tj. o wartość kary umownej naliczonej wykonawcy zadania Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
potoku Grodna w km 0+000-0+220 w msc. Jadowniki, gm. Brzesko. 

Ocena cząstkowa wydatków:    5 

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

 Rozliczenie dotacji udzielonej na podstawie umowy nr BBF.WR.II.3113.1.2020, które zostało 
dokonane niezgodnie z przedmiotową umową. W rozliczeniu dotacji należało podać 
faktycznie poniesione wydatki i to właśnie korekta rozliczenia przekazana przez PGW WP 
prowadziła do ustalenia prawidłowej kwoty wydatków na ww. zadanie inwestycyjne, 
tj. 589,9 tys. zł. 

 Niezweryfikowanie przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przed 
wystąpieniem 10 sierpnia 2020 r. o dodatkowe środki w limicie wydatków na dotacje dla 
PGW WP w wys. 282 000,0 tys. zł, jaka jest możliwość zrealizowania jeszcze w 2020 r. przez 
PGW WP zadań inwestycyjnych wymienionych we wniosku. 

Łączna ocena wydatków ŁO61:    3 

Opinia o sprawozdaniach: Pozytywna, z wyjątkiem sprawozdań: Rb-27 i Rb-28. W ocenie NIK 
sprawozdania Rb-27 i Rb-28 nie przedstawiają właściwego obrazu uzyskanych dochodów 
i poniesionych wydatków. 

 

Ocena ogólna:      w formie opisowej 

 
 

 

                                                           
57  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
58  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
59  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są 

badane dochody lub windykacja należności (analiza porównawcza) nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów 
i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 

60  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie z wydatkami, 
które nie wygasły z upływem roku. 

61  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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5.3. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 22 – GOSPODARKA WODNA 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2019 2020 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem2) część 22 – Gospodarka 
wodna, w tym: 42 233,0 7 164,0 9 574,6 22,7 133,6 

1. Dział 750 Administracja 
publiczna 5,6 - 86,1 1 537,5  

1.1 

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

5,6 - 86,1 1 537,5  

1.1.1 § 0940 Wpływy z rozliczeń/ 
zwrotów z lat ubiegłych 2,3 - 2,5 108,7  

1.1.2 § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 3,3 - 5,5 166,7  

1.1.3 § 1510 Różnice kursowe - - 75,2   

2. 
Dział 900 Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

42 227,4 7 164,0 9 488,5 22,5 132,4 

2.1 
Rozdział 90025 Działalność 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie 

36 999,4 6 498,0 3 745,7 10,1 57,6 

2.1.1 § 0690 Wpływy z różnych 
opłat 2 204,0 5 349,0 2 904,2 131,8 54,3 

2.1.2 § 0920 Wpływy z pozostałych 
odsetek 37,5 29,0 54,7 145,9 188,6 

2.1.3 § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 11 786,2 47,0 169,2 1,4 360,0 

2.1.4 § 0979 Wpływy z różnych 
dochodów 153,6 3,0 13,6 8,9 453,3 

2.1.5 
§ 2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności  

1 070,0 1 282,1 
 

119,8 

2.1.6 
§ 2959 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności  

- - 29,9 
  

2.1.7 § 8510 Wpływy z różnych 
rozliczeń 22 818,0 - -708,0 -3,1 

 

2.2 Rozdział 90078 Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 2 607,3 201,0 2 993,0 114,8 1 489,1 

2.2.1 § 0923 Wpływy z pozostałych 
odsetek 29,2 - 4,1 14,0 

 

2.2.2 
§ 0943 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

3,0 - 1 928,8 64 293,3 
 

2.2.3 § 0973 Wpływy z różnych 
dochodów 2 544,7 - 977,6 38,4 
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2.2.4 
§ 2953 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 

27,4 201,0 82,6 301,5 41,1 

2.3 Rozdział 90095 Pozostała 
działalność 2 620,7 465,0 2 749,8 104,9 591,4 

2.3.1 § 0920 Wpływy z pozostałych 
odsetek - 61,0 66,8 

 
109,6 

2.3.4 § 0929 Wpływy z pozostałych 
odsetek - - 0,3 

  

2.3.5 
§ 0940 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

- - 11,3 
  

2.3.6 
§ 0943Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

- - 0,3 
  

2.3.7 
§ 0944 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

- - 32,3 
  

2.3.8 
§ 0949 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

- 322,0 322,3 
 

100,1 

2.3.9 § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 971,7 0,0 2 028,8 208,8 

 

2.3.10 § 0979  Wpływy z różnych 
dochodów 448,7 54,0 64,9 14,5 120,2 

2.3.11 
§ 2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 

473,9 28,0 127,0 26,8 453,6 

2.3.12 
§ 2959 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 

269,6 - 95,8 35,5 
 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.  
2)  Dane na podstawie rocznych sprawozdań Rb-27 z wykonania dochodów budżetowych. Realizację dochodów 

w częściach wymienionych w art. 139 ust. 2 ufp należy prezentować w układzie dział, rozdział, paragraf; 
natomiast w pozostałych przypadkach dział, rozdział ewentualnie znaczące § dla danej części budżetu państwa. 

. 
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5.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 22 – GOSPODARKA WODNA 

 

Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie1) Ustawa2) 

Budżet 
po 

zmianach 
Wykonanie3) w tym 

niewygasające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Część 22 – Gospodarka wodna 
Ogółem, w tym: 1 502 321,3 986 694,0 1 015 

316,0 968 013,0 277 032,1 64,4 98,1 95,3 

1 Dział 750 Administracja 
Publiczna, w tym: 74 619,6 65 935,0 65 491,8 63 594,4 - 85,2 96,5 97,1 

1.1 

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

14 371,3 17 993,0 18 243,5 16 349,5 - 113,8 90,9 89,6 

1.1.1 § 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń 21,0 27,0 49,0 13,9 - 66,2 51,5 28,4 

1.1.2 § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostki - 3 569,0 4 088,9 - -  0,0 0,0 

1.1.3 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 354,1 296,0 407,0 378,3 - 106,8 127,8 92,9 

1.1.4 
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej 

9 350,8 9 897,0 9 563,0 9 211,0 - 98,5 93,1 96,3 

1.1.5 § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 475,0 779,0 622,1 622,1 - 131,0 79,9 100,0 

1.1.6 § 4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 1 588,8 1 802,0 1 751,0 1 641,3 - 103,3 91,1 93,7 

1.1.7 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 232,7 269,0 262,9 227,7 - 97,9 84,6 86,6 

1.1.8 
§ 4140 Wpłaty na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

127,1 - 134,0 130,5 - 102,7 - 97,4 

1.1.9 § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 21,0 - 44,2 44,2 - 210,5 - 100,0 

1.1.10 § 4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 130,9 - - 381,5 - 291,4 - - 

1.1.11 § 4280 Zakup usług 
zdrowotnych  4,3 - - 8,1 - 188,4 - - 

1.1.12 § 4300 Zakup usług pozostałych 348,4 - - 355,6 - 102,1 - - 

1.1.13 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu 
usług telekomunikacyjnych 8,4 - - 22,6 - 269,0 - - 

1.1.14 § 4380 Zakup usług 
obejmujących tłumaczenia 59,3 - - 22,7 - 38,3 - - 

1.1.15 
§ 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

20,00 - - 663,0 - 3315,0 - - 

1.1.16 § 4410 Podróze służbowe 
krajowe 49,2 102,0 102,0 41,4 - 84,1 40,6 40,6 

1.1.17 § 4420 Podróże służbowe 
zagraniczne 185,3 366,0 116,3 32,8 - 17,7 9,0 28,2 

1.1.18 § 4440 Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych 132,2 159,0 167,7 152,7 - 115,5 96,0 91,1 

1.1.19 § 4540 Składki do organizacji 
międzynarodowych 556,5 557,0 557,0 556,5 - 100,0 99,9 99,9 

1.1.20 § 4550 Szkolenia członków 
korpusu służby cywilnej 184,6 123,0 123,0 80,2 - 43,4 65,2 65,2 

1.1.21 § 4610 Koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 1,4 - 4,8 4,7 - 335,7  97,9 

1.1.22 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0 - 203,9 36,9    18,1 

1.2 Rozdział 75080 Działalność 
badawczo-rozwojowa 60 248,3 47 942,0 47 248,3 47 244,9 - 78,4 98,5 100,0 

1.2.1 § 4540 Składki do organizacji 
międzynarodowych 60 248,3 47 942,0 47 248,3 47 244,9 - 78,4 98,5 100,0 

2 Dział 752 Obrona narodowa, w 
tym: 1 603,8 1 567,0 1 434,0 927,7 - 57,8 59,2 64,7 
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2.1 Rozdział 75212 Pozostałe 
wydatki obronne, w tym 1 603,8 1 543,0 1 434,0 927,7 - 57,8 60,1 64,7 

2.1.1 

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

1 574,5 1 434,0 1 434,0 927,7  58,9 64,7 64,7 

3 
Dział 900 - Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

1 426 098,0 919 192,0 948 390,2 903 490,9 277 032,1 63,4 98,3 95,3 

3.1 Rodział 90078 -  Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 250 263,3 - 28 986,5 24 707,3  9,9 - 85,2 

3.1.1 

§ 2804 Dotacja celowa z budżetu 
dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

- - 44,1 44,1 - - - 100,0 

3.1.2 

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

218 899,3 - 14 907,8 14 907,8 - 6,8 - 100,0 

3.1.3 

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

24 334,7 - 14 034,7 9 755,4 - 40,1 - 69,5 

 3.2 
Rodział 90025 - Działalność 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie  

1 175 604,7 798 371,0 798 371,0 757 947,6 277 032,1 64,5 94,9 94,9 

3.2.1 

§ 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 

1 141,7 1 241,0 1 241,0 1 139,1 - 99,8 91,8 91,8 

3.2.2 

§ 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 

4 378,3 18 313,0 18 313,0 12 405,3 - 283,3 67,7 67,7 

3.2.3 

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

903 260,3 408 006,0 408 006,0 405 256,3 - 44,9 99,3 99,3 

3.2.4 

§ 6209 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, 
z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych w paragrafie 
625 

205 832,0 88 811,0 88 811,0 57 297,8 - 27,8 64,5 64,5 

3.2.5 

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

60 992,4 282 000,0 282 000,0 281 849,1 277 032,1 462,1 99,9 99,9 

 3.3 Rodział 90095 - Pozostała 
działalność 229,9 120 821,0 121 032,7 120 836,0 - 52 560,2 100,0 99,8 
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3.3.1 

§ 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 

 - 35,3 35,3 - - - 100,0 

3.3.2 

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu 
na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do 
sektoa finansów publicznych 

 118 719,0 118 719,0 118 719,0 - - 100,0 100,0 

3.3.3 § 4010 Wynagrodzenie osobowe 
pracowników 186,9 197,0 33,7 33,7 - 18,0 17,1 100,0 

3.3.4 § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 3,3 17,0 4,8 4,8 - 145,5 28,2 100,0 

3.3.5 § 4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 32,4 35,0 6,1 6,1 - 18,8 17,4 100,0 

3.3.6 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz Solidarnościowy 4,6 5,0 1,0 1,0 - 21,7 20,0 100,0 

3.3.7 

§ 6209 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, 
z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych w paragrafie 
625 

 - 389,8 389,8 - - - 100,0 

3.3.8 

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu 
na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

 1 843,0 1 843,0 1 646,3 - - 89,3 89,3 

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 2019 = kolumna 8 + 
kolumna 12). 

2) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.  
3) W przypadku wystąpienia do końca 2020 r. wydatków niewygasających należy je uwzględnić w wykonaniu 

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

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
zweryfikowanego 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.  
4)  Wynagrodzenie dla Podsekretarza Stanu za okres od 01.10.2020 r. do 15.11.2020 r. - zgodnie z wyjaśnieniami 

uzyskanymi od Zastępcy Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego Głównego Księgowego. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 
tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 
tys. zł zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

102,0 10 370,0 8 472 100,0 10 250,0 8 542 100,8 

1 

01 - osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

6,0 560,3 7 782 4,00 413,9 8 623 110,8 

2 

02 - osoby 
zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe5) 

0,0 0,0 0 0,00 23,9 0 0,0 

3 
03 - członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 

96,0 9 809,7 8 515 96,00 9 812,2 8 518 100,0 

4 
Dział 750  
Administracja 
publiczna 

100,0 10 179,8 8 483 100,0 10 211,5 8 510 100,3 

5 

Rozdział 75001  
Urzędy 
naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

100,0 10 179,8 8 483 100,0 10 211,5 8 510 100,3 

6 1 4,0 370,1 7 710 4,0 375,4 7 821 101,4 
7 24) 0,0 0,0 0 0,0 23,9 0 0,0 
8 3 96,0 9 809,7 8 515 96,0 9 812,2 8 518 100,0 

9 

Dział 900 5)  
Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska 

2,0 190,2 7 925 0,0 38,5 0 0,0 

10 
Rozdział 90095 
Pozostała 
działalność 

2,0 190,2 7 925 0,0 38,5 0 0,0 

11 1 2,0 190,2 7 925 0,0 38,5 0 0,0 
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5)   W dziale 900 wykazane są dane dotyczące wynagrodzeń pracowników (za jeden miesiąc funkcjonowania 
jednostki) Biura Koordynacji Projektów Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (jednostka 
budżetowa – dysponent III stopnia), które zostało zlikwidowane z dniem 1 lutego 2020 r. zarządzeniem nr 35 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. – wynagrodzenie wraz dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym wypłaconono dwóm pracownikom za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 
2020 r. 
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5.6.  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, Funduszy i Polityki Regionalnej 
8. Minister Infrastruktury 
9. Minister Klimatu i Środowiska 
10. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja Infrastruktury Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
13. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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