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Warszawa, dnia f i. listopada 2014 r.
r

Minister Środowiska

BK A -1-0941- S/') /14 /  O

Witold Sumisławsla 
Prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Pan

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 14/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r., 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 8- 26 września 2014 r. kontrolę 
problemową w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82, 
w zakresie:

1. Planowanie wydatków i ich realizacja w 2013 r. -  efektywność i sprawność wykorzystywania 
środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków zagranicznych.

2. Kontrola realizacji zadań z zakresu poprawy jakości wód i racjonalnego gospodarowania 
wodami dla zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki.

3. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie.

4. Kontrola wybranych elementów realizacji kontroli zarządczej.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska w składzie:

• Jerzy Chabros - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
• Stanisław Kucharski - Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
• Ewa Walczak - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej\

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

W okresie objętym kontrolą stanowisko Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pełnił od 
dnia 1 marca 2013 r. pan Witold Sumisławski. Do dnia 28 lutego 2013 r. funkcje p.o. Prezesa 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pełnił pan Janusz Wiśniewski.

1 Dz. U. nr 185, poz. 1092.
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Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (KZGW) w zakresie skontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie 
z zastrzeżeniami.

1. Planowanie wydatków i ich realizacja w 2013 r. -  efektywność i sprawność wykorzystywania 
środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków zagranicznych.

Działalność KZGW w zakresie planowania wydatków i ich realizacji w 2013 r. została oceniona 
pozytywnie z zastrzeżeniami.

Budżet środków europejskich dla KZGW jako dysponenta III stopnia na 2013 r. wykazany w ustawie 
budżetowej -  część 22, dział 710, rozdział 71016 wynosił po zmianach 10 817 tys. zł.

Środki powyższe planowane były do wykorzystania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami.

Wydatkowano na w/w cel 10 774 tys. zł tj. 99,6 % kwot planowanych.

Kwota wydatków środków europejskich na 2013 r. wykazana w ustawie budżetowej dla KZGW jako 
dysponenta II stopnia -  część 22 dział 710 wynosiła po zmianach 297 380 tys. zł.

Z poziomu dysponenta II stopnia wykonanie finansowe projektów UE wynosiło 287 447 tys. zł tj. 
97 % kwot planowanych po zmianach. Wydatki te przeznaczono na projekty finansowane 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych - woj. świętokrzyskiego, warmińsko -  
mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Niewykorzystane w 2013 r. środki na poziomie 3 % stanowią kwotę 9 933 tys. zł i dotyczą głównie 
POIŚ -  9 890 tys. zł.

Największa kwota niewykorzystanych środków dotyczy projektów:

-  Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie rzgw Gliwice - przystosowanie 
do III kl. drogi wodnej - niewykorzystane środki to 4 715 tys. zł;

-  Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek rzgw 
w Warszawie - niewykorzystane środki to 2 521 zł tys. zł.

Przyczyną niewydatkowania środków przy realizacji w/w projektów było m. in.: zmiana projektu 
wskutek interwencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, konieczność przeprojektowania grodzi 
spowodowana warunkami gruntowymi oraz opóźnienie w dostawie materiałów.

Wykonanie finansowe projektów finansowanych ze środków UE na poziomie 97 % należy ocenić 
pozytywnie. Tym niemniej 3 % wskaźnik niewykonania planu stanowi dość znaczącą kwotę 
wynoszącą 9,9 min zł.

[Dowód: akta kontroli str. El - 20]
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2. Kontrola realizacji zadań z zakresu poprawy jakości wód ś racjonalnego gospodarowania
wodami dla zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki.

Działalność KZGW w zakresie realizacji wybranych zadań z zakresu poprawy jakości wód 
i racjonalnego gospodarowania wodami dla zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki została
oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami.

1) Opracowanie warunków korzystania z wód regionów wodnych.

W 2013 r. planowano osiągnięcie 65% stanu zaawansowania prac w skali kraju w zakresie 
opracowania warunków korzystania z wód regionów wodnych. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi 
przez KZGW, procent podany w planie działalności MŚ jest wartością szacunkową, prezentującą stan 
zaawansowania prac w skali kraju. Analiza przedmiotowego zagadnienia wskazuje, że zastosowanie 
wskaźnika procentowego dla tego typu zadania obarczone jest dużym marginesem niepewności co do 
rzeczywistego stopnia realizacji zadania.

Realizacje zadania według stanu na 31 grudnia 2013 r. oraz dzień zakończenia kontroli, tj. 26 września 
2014 r.:

Regionalny Zarząd  
G ospodarki W odnej w:

Ilość
regionów
wodnych

Stan prac na dzień
31 grudnia 2013 r.

Stan prac na dzień zakończenia  
kontroli -  26 września 2014 r.

G dańsku 1 P rzed  uzgodn ien iem U zgodniono  z P rezesem  K Z G W

G liw icach 3 P rzed  uzgodn ien iem P rzed  uzgodnieniem

K rakow ie 3
U zgodn iono  

z P rezesem  K Z G W
R ozporządzen ia  

w prow adzone w  życie

Poznan iu 1 W  trakc ie  uzgodn ień
R ozporządzen ie  

w prow adzone w  życie

Szczecinie 2 P rzed  uzgodnien iem
R ozporządzen ia  

w prow adzone w  życie

W arszaw ie 5

U zgodn iono  3 projekty 
rozpo rządzeń  z P rezesem  

K Z G W , a  2 były  w  trakcie 
uzgodn ień

U zgodniono  z P rezesem  K Z G W
5 p ro jek tów  rozporządzeń

W rocław iu 6 P rzed  uzgodn ien iem W  trakcie  uzgodnień

Rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu na dzień 31 grudnia 2013 r. nie miał 
żaden region wodny. Na dzień zakończenia kontroli rozporządzenia ma wydane 6 (28,6%) regionów 
wodnych,

Na dzień 31 grudnia 2013 r. uzgodnione z Prezesem KZGW było 6 (28,6%) projektów rozporządzeń 
w sprawie warunków korzystania z wód regionów wodnych oraz w trakcie uzgadniania było 
3 (14,3%) projekty rozporządzeń. Na dzień zakończenia kontroli 6 (28,6%) regionów wodnych miało 
uzgodnione projekty rozporządzeń, a kolejne 6 (28,6%) jest w tracie uzgadniania.

Na dzień zakończenia kontroli nie przekazano jeszcze do uzgodnienia 3 (14,3%) projektów 
rozporządzeń, wszystkie dotyczą RZGW w Gliwicach.
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Ustalenia kontroli wskazują na stały postęp stanu realizacji niniejszego zadania, w szczególności 
zauważane jest przyspieszenie prac w okresie 31 grudnia 2013 r. 26 września 2014 r. Niemniej 
należy zauważyć, że w przypadku niektórych regionalnych zarządów gospodarki wodnej postęp prac 
nie jest tak zauważalny jak w przypadku innych rzgw.

[Dowód: akta kontroli str. II/1-7]

2) Prowadzenie bieżącej analizy realizacji zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOSK) przez aglomeracje.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne2 prezes KZGW otrzymuje do 
31 marca każdego roku od marszałków województw sprawozdanie z realizacji KPOSK. Prezes 
KZGW co dwa lata opracowuje sprawozdanie z realizacji KPOŚK. W badanym zakresie ustalenia 
kontroli wskazują na zgodną z przepisami ustawy Prawo wodne realizację przedmiotowego zadania.

[Dowód: akta kontroli str. II/8-11]

3) Dokończenie prac związanych z IV Aktualizacją KPOSK.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne Aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK) jest dokonywana przynajmniej raz 
na 4 lata. Zgodnie z przyjętym planem działalności Ministerstwa Środowiska na 2013 r., opracowanie 
tego dokumentu miało być zrealizowane do końca 2013 r. Zadanie nie zostało zrealizowane do dnia 
zakończenia kontroli.

Jak wyjaśniono, odstąpienie od opracowania IV AKPOŚK wynikało z zaleceń pokontrolnych 
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK oraz wynikało z przygotowywanej nowelizacji ustawy 
Prawo wodne, która została wprowadzona ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy -  Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw3. Zmiana przepisów dotyczyła m.in. zagadnień związanych 
z KPOŚK. Zgodnie z wyjaśnieniami KZGW, dokument IV AKPOŚK ma być opracowany do końca 
2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. II/8-11]

4) Uruchomienie testowej wersji Systemu Informatycznego KPOSK (SIKPOSK).

Wprowadzanie SIKPOŚK jest realizowane zgodnie z warunkami podpisanej umowy 
nr KZGW/DINkp/4/2011. Na dzień zakończenia kontroli system jest w pełni funkcjonalny 
i wykorzystywany do zbierania informacji o stanie realizacji KPOŚK oraz generowania danych oraz 
raportów, w zależności od aktualnych potrzeb.

[Dowód: akta kontroli str. 11/12-29]

3. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie.

Działania KZGW zmierzające do realizacji obowiązku prowadzenia publicznie dostępnych wykazów 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały ocenione 
pozytywnie.

2 Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.
3 Dz. U. 2014 r. poz. 850.
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KZGW posiada wiedzę o konieczności zamieszczania w publicznie dostępnym wykazie, danych 
z zakresu Prawa wodnego o zestawie celów środowiskowych dla wód morskich oraz krajowym 
programie ochrony wód morskich, których opracowanie zostało przypisane Prezesowi KZGW ustawą 
z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych ustaw4.

Jak wyjaśniono, obecnie prowadzone są prace zmierzające do opracowania projektów tych 
dokumentów, które po przejściu procedury określonej w znowelizowanej ustawie Prawo wodne, 
zostaną następnie zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych w rozumieniu art. 21 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko5 oraz w formie 
zgodnej ze wzorem oraz zawartością i układem, wskazanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu pubłicznie dostępnego wykazu 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie6.

[Dowód: akta kontroli str. I II /1-3]

4. Kontrola wybranych elementów realizacji kontroli zarządczej.

Działalność KZGW w zakresie wybranych elementów realizacji kontroli zarządczej została oceniona 
pozytywnie z zastrzeżeniami.

System kontroli zarządczej w KZGW nie jest sformalizowany, tym niemniej wprowadzono w życie 
zarządzeniami Prezesa KZGW procedury wewnętrzne regulujące m.in. zamówienia publiczne, 
rachunkowość, obieg dokumentów. W KZGW nie sformalizowano także procesu zarządzania 
ryzykiem.

Na posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Środowiska na dzień 10 maja 2013 r. przygotowano 
opracowanie pod tytułem „Kierunek zmian w systemie zarządzania ryzykiem w KZGW'.

W dokumencie tym zawarty jest „kierunek zmian na 2013+”, w którym zaplanowano następujące 
działania:
-  zapoczątkowanie prac nad strategią KZGW,
-  analizę ryzyka jako istotnego elementu prac nad strategią,
-  opracowanie jednolitego podejścia metodologicznego do analizy ryzyka na poziomie regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej.

Opracowana w ramach powyższego działania Strategia KZGW/rzgw, zawiera m. in. wykaz celów 
strategicznych i programów zidentyfikowanych w latach 2013 -  2014. Na potrzeby formułowania 
Strategii KZGW/rzgw przeprowadzono w 2013 r. analizę SWOT w zakresie gospodarki wodnej oraz 
zidentyfikowano i oceniono ryzyka oraz ich wpływ na realizację celów określonych w strategii.

[Dowód: akta kontroli str. IY/l- 28]

4 Dz. U. 2013 r. poz.165.
5 Dz. U. 2013 r. poz. 1235.
6 Dz. U. nr 186, poz. 1249.
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Przedstawiony podczas kontroli materiał jest szczegółową analizą stanu gospodarki wodnej 
zawierającym ryzyka i ich analizę. Zawiera także zestawienia realizowanych programów i projektów 
w poszczególnych rzgw.

Materiał ten powinien ułatwić proces planowania w gospodarce wodnej jak i sprawozdawania oraz 
usprawnić proces zarządzania. Należy jednak zaznaczyć, że kolejne etapy powstawania Strategii mają 
postać wyłącznie elektroniczną i nie są dostępne dla wszystkich interesariuszy gospodarki wodnej. 
Ponadto przekazane przez rzgw wykazy ryzyk nie były na bieżąco analizowane i wykorzystywane.

[Dowód: akta kontroli str. IV/29- 145]

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Zobowiązanie regionalnych zarządów gospodarki wodnej do weryfikacji harmonogramów robót 
w celu ograniczenia zwrotu znaczących kwot środków niewykorzystanych przy realizacji 
projektów.

2. Zobowiązanie regionalnych zarządów gospodarki wodnej, które mają znaczne opóźnienia 
w zakresie wprowadzania warunków korzystania z wód regionu, do przyspieszenia realizacji 
zadania.

3. Poinformowanie Ministra Środowiska o realizacji obowiązku zamieszczenia w publicznie 
dostępnym wykazie, danych z zakresu Prawa wodnego o zestawie celów środowiskowych dla 
wód morskich oraz krajowym programie ochrony wód morskich, po zakończeniu prac i procedur 
związanych z opracowaniem tych dokumentów.

4. Dokumentowanie w formie papierowej (oprócz formy elektronicznej) kolejnych etapów 
powstawania Strategii KZGW/rzgw, tak aby były dostępne dla wszystkich interesariuszy 
gospodarki wodnej.

5. Zintegrowanie w większym stopniu systemu zarządzania ryzykiem w KZGW i rzgw, w tym 
w szczególności bieżące analizowanie i wykorzystywanie dla celów zarządzania przedkładanych 
przez rzgw wykazów ryzyk.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Prezesa o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach 
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych -  w terminie do 31 grudnia 2014 r. Proszę 
o załączenie do informacji kopii pism wystosowanych do rzgw stanowiących realizację zaleceń 
pokontrolnych nr 1 i 2.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie 
Środowiska będzie monitorować postęp realizacji zaleceń pokontrolnych do czasu ich pełnego

 


