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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 14//2015 z dnia 30 października 2015 r.
oraz aneksu do tego upoważnienia z dnia 10 listopada 2015 r., zespół kontrolujący Biura Kontroli
i Audytu Wewnętrznego (BKA) w Ministerstwie Środowiska (MŚ) przeprowadził w dniach
2-20 listopada 2015 r. kontrolę doraźną w zakresie:
1) Prawidłowości przygotowania map zagrożenia powodziowego dla obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego oraz map
ryzyka powodziowego dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy - Prawo wodne;
2) Stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska.
Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w następującym składzie:
•
•
•

Małgorzata Bogucka - Szymalska - Główny Specjalista w Departamencie Zasobów Wodnych;
Andrzej Kulon - Naczelnik Wydziału w Departamencie Zasobów Wodnych;
Stanisław Kucharski - Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

Ustalenia kontroli.
I. Prawidłowość przygotowania map zagrożenia powodziowego dla obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego oraz map
ryzyka powodziowego dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy - Prawo
wodne.
Z ustaleń kontroli wynika, że mapy ryzyka powodziowego i zagrożenia powodziowego zostały
wykonane zgodnie z zakresem określonym w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne1 oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego2.
Stwierdzono jednak nieprawidłowości i uchybienia dotyczące procedury ich opracowania oraz błędy
'Dz. U. z 2015 r. poz. 469, zpóż. zm.
2 Dz. U. z 2013 r. poz. 104.
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merytoryczne w mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego od strony morza,
w tym morskich wód wewnętrznych.
1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego nie zostały przygotowane
w terminie określonym w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw3. Zgodnie z tym przepisem, Prezes KZGW był
obowiązany przygotować mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego
w terminie do dnia 22 grudnia 2013 r. Odebranie map od wykonawcy nastąpiło dopiero w dniu 22
grudnia 2014 r.
W sprawie tej Prezes KZGW wyjaśnił, że wizualizacje graficzne (tzw. wersja kartograficzna) map
zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) zostały przygotowane
i zamieszczone na Hydroportalu publikującym mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego w formacie pdf pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl w terminie do dnia 22 grudnia
2013 r., zaś na stronie internetowej zawierającej opis dotyczący MZP i MRP podano informację,
że publikacji map na Hydroportalu nie należy traktować jako przekazania MZP i MRP przez Prezesa
KZGW, zgodnie z art. 88 ust. 3 ustawy Prawo wodne. Przekazane przez IMGW-PIB mapy podlegały
sprawdzeniu i weryfikacji kompletności. Ponadto po opublikowaniu MZP i MRP Hydroportalu organy
administracji samorządowej i rządowej zgłosiły uwagi dotyczące błędów, braku aktualności map oraz
zastrzeżenia dotyczące zakresu i metodyki opracowania map. IMGW-PIB w oparciu o uwagi
zgłoszone do map oraz analizy własne weryfikował poprawność obszarów zagrożenia powodziowego
przedstawionych na mapach do dnia 30 czerwca 2014 r.
Ustalenia kontroli wykazały, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako podmiot
ustawowo obowiązany do przygotowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego oraz lider konsorcjum, które opracowywało te mapy, nie prowadził skutecznego
i efektywnego nadzoru nad wykonawcą tych map, czym dopuścił się rocznego opóźnienia w ich
przygotowaniu. Ponadto według stanu na dzień 22 grudnia 2013 r., KZGW nie dysponował
ostateczną wersją map w formie cyfrowej, o której mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji
i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania
map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.
[Dowód: akta kontroli str. 1/1-60]
2. Dyrektorzy urzędów morskich, naruszając art. 88f ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne, nie przekazali Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż 6 miesięcy
przez terminem przygotowania, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od
strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.
W sprawie tej Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wyjaśnił, że mapy te nie zostały
przekazane w związku z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 23 grudnia 2010 r. pomiędzy
Ministrem Infrastruktury a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, na podstawie którego
opracowano je w ramach projektu Jnformatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi
zagrożeniami”.

3 Dz. U. Nr 32, poz.159.
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Z ustaleń kontroli wynika, że przedmiotowe porozumienie w żadnym zakresie nie zwalniało
dyrektorów urzędów morskich z wykonania ustawowego obowiązku wynikającego z art. 88f ust. 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Żadne porozumienie nie wyłącza bowiem obowiązku
stosowania przepisów ustawy. Z dniem wejścia w życie przepisu art. 88f ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne, to jest dniem 18 marca 2011 r., przedmiotowe porozumienie stało się
obiektywnie sprzeczne z tym przepisem. Oznacza to, że dyrektorzy urzędów morskich byli
obowiązani zachować się zgodnie z normą prawną statuowaną przepisem art. 88f ust. 2 ustawy Prawo wodne, zaś Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej obowiązany, zgodnie z art. 88f ust.
1 ustawy - Prawo wodne, do przygotowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego, nie powinien akceptować działań niezgodnych z obowiązującym prawem.
[Dowód: akta kontroli str. 1/61-62; 1/26-62]
3. Faktyczne przekazanie map ryzyka powodziowego oraz map ryzyka powodziowego organom
wymienionym w art. 88f ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, nastąpiło dopiero
w dniu 14 kwietnia 2015 r. mimo, że mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka
powodziowego zostały odebrane od wykonawcy w dniu 22 grudnia 2014 r.
W sprawie tej Prezes KZGW wyjaśnił, że w związku z zastrzeżeniami dyrektorów RZGW
dotyczącymi braku w zestawie map wykonanych w Projekcie ISOK wariantu scenariusza zniszczenia
lub uszkodzenia obwałowania przedstawiającego sumaryczną strefę potencjalnego zagrożenia
powodziowego, wynikającą z możliwości awarii dowolnego odcinka obwałowania i spotkaniem w
dniach 10-11 lipca 2014 r., pismem z dnia 2 i 6 października 2014 r. Prezes KZGW,
w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska, wyraził zgodę na opracowanie przez IMGW-PIB map
w tym zakresie.
Ustalenia kontroli wskazują, że Prezes KZGW podejmował właściwe czynności zmierzające do
wyeliminowania wad występujących w mapach zagrożenia powodziowego oraz w mapach ryzyka
powodziowego, a czas przeznaczony na ich wykonie był adekwatny do ich zakresu.
[Dowód: akta kontroli str. 1/63-74; 1/26-62]
4. Mapy ryzyka powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego nie zostały sporządzone dla
wszystkich obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie
ryzyka powodziowego, o czym jest mowa w art. 88d ust. 1 ustawy - Prawo wodne. Przyczyną tych
rozbieżności są:
- zidentyfikowane błędy w Raporcie WORP i w związku z tym modelowanie wykonano
zgodnie z warstwą obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
- różnice w długości odcinków wynikających z przyjętych kilometraży,
- brak przekrojów korytowych na danym odcinku rzeki,
- potrzeba wydłużenia odcinka modelowanego rzeki ze względu na specyfikę hydrauliczną
i hydrologiczną, braku pomiarów korytowych.
Z ustaleń kontroli wynika, że zmiany te były niewielkie i nie rzutowały na całość opracowania.
[Dowód: akta kontroli str. 1/75; 1/76-90]
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5. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony
morza, w tym morskich wód wewnętrznych, błędnie określono warunki brzegowe dla modelowania
zagrożenia powodziowego. Błędy te rzutowały na wynik modelowania matematycznego i tym samym
na zasięg zagrożenia powodziowego prezentowany na mapach.
W sprawie tej Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wyjaśnił, że w Metodyce obliczania
maksymalnych poziomów wody o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla wybrzeża oraz
ujściowych odcinków rzek będących pod wpływem oddziaływania morza w celu wykorzystania
wyników do modelowania hydrodynamicznego, a następnie opracowania map zagrożenia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, błędnie określono warunki brzegowe dla
modelowania powodziowego, mimo że, jednym z współautorów metodyki był przedstawiciel Urzędu
Morskiego w Gdyni. Metodyka nie była przedmiotem konsultacji z pozostałymi Urzędami Morskimi.
Została zatwierdzona przez Prezesa KZGW.
Wykonane na tej podstawie mapy ryzyka i zagrożenia zostały przekazane do właściwych rzgw celem
weryfikacji merytorycznej. Mimo zgłaszania uwag przez te podmioty wykonawca map, tj. IMGW-PIB
ich nie uwzględnił.
Pierwsze uwagi Urzędów Morskich i Miasta Świnoujście były zgłoszone dopiero 24 lutego 2014 r.,
czyli po publikacji map na stronie internetowej tj. 22 grudnia 2013 r. Wszystkie uwagi były przez
Wykonawcę odrzucane. Pierwsze spotkanie w sprawie uwag było zorganizowane 27 sierpnia 2014 r.
W październiku 2014 r. Urząd Morski w Szczecinie wskazał błędy w metodyce. Na początku 2015 r.
zdecydowano o powtórzeniu modelowania dla tego obszaru.
Z ustaleń kontroli wynika, że przyczyną wymienionych błędów była niewłaściwa współpraca
pomiędzy podmiotami, wskazanymi w porozumieniu pomiędzy Prezesem KZGW a Ministrem
Infrastruktury oraz niewystarczająca koordynacja działań i nadzoru Prezesa KZGW nad procesem
weryfikacji wyznaczonych obszarów zagrożenia powodziowego pod względem merytorycznym,
w kontekście uwag zgłaszanych przez poszczególne rzgw.
[Dowód: akta kontroli str. 1/91-95]
6. W procesie opracowywania map, przyjmując warunki brzegowe dla modelowania matematycznego,
nie uwzględniono planowanych dużych inwestycji redukujących znacznie ryzyko powodziowe,
których realizacja rozpoczęła się w chwili zbierania danych do map lub miała rozpocząć się
w najbliższym czasie. W konsekwencji, mapy prezentują stan zagrożenia powodziowego na okres
przygotowania map. Z uwagi na skalę planowanych i zrealizowanych inwestycji
przeciwpowodziowych w Polsce, informacja zawarta na tych mapach w momencie przygotowywania
planów zarzadzania ryzykiem powodziowym na części map była nieaktualna, co rzutowało na proces
przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
[Dowód: akta kontroli str. 1/96-99; 1/1100-101]
7. Mapy ryzyka powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego dla regionu wodnego Górnej Wisły
zostały opracowane w ramach ISOK zgodnie z zakresem określonym w obowiązujących przepisach
oraz przyjętą metodyką dla całego kraju.
Ustalenia kontroli wskazują, że Prezes KZGW podjął właściwe kroki, aby mapy zagrożenia
powodziowego dla regionu wodnego Górnej Wisły prezentowały aktualny i wiarygodny zasięg
zagrożenia powodziowego. Tym niemniej, w opracowaniu planów zarządzania ryzykiem
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powodziowym w ramach tzw. wariantu „0”, zasięgi obszarów z map zagrożenia powodziowego
podlegały weryfikacji w związku z uwzględnieniem wyników Programu ochrony przed powodzią
w dorzeczu górnej Wisły.
[Dowód: akta kontroli str. 1/76-90]
II. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska.
KZGW zrealizował 4 z 5 zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska po kontroli
problemowej przeprowadzonej w roku 2014. Jedno z zaleceń znajduje się w trakcie realizacji.
Zalecenie to dotyczy obowiązku zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie, danych z zakresu
Prawa wodnego o zestawie celów środowiskowych dla wód morskich oraz krajowym programie
ochrony wód morskich. Aktualnie trwają prace i procedury nad ustanowieniem przedmiotowych
dokumentów. Jak wyjaśniono, projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich pismem
z dnia 29 kwietnia 2015 r. znak: DPiZW-ow.5002.29.2015.ejg., został przekazany do MS celem
podjęcia działań zmierzających do uzyskania zgody RM na przedłożenie projektu dokumentu Komisji
Europejskiej. Procedura ta nadal jest w toku. Opracowanie krajowego programu ochrony wód
morskich jest przedmiotem przetargu nieograniczonego, który nie został jeszcze rozstrzygnięty.

[Dowód: akta kontroli str. II/1-70]

Mając na uwadze powyższe ustalenia wnoszę o:
1. Wzmożenie nadzoru nad procesem przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego, w szczególności ścisłego przestrzegania ustawowego terminu aktualizacji map
zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.
2. Zaniechanie stosowania porozumienia o współpracy zawartego w dniu 23 grudnia 2010 r.
pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, jako niezgodnego
z przepisem art. 88f ust. 2 ustawy - Prawo wodne oraz poinformowania o tym ministra
właściwego do spraw gospodarki morskiej i dyrektorów urzędów morskich.
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.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z kontroli, proszę Panią Prezes o złożenie pisemnej informacji
w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach zmierzających do
realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.
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Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.
Stanowisko wnosi się za pośrednictwem dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego
w Ministerstwie Środowiska (BKA). W przypadku braku uwag do treści sprawozdania, informację
w tej sprawie należy przekazać bezpośrednio do dyrektora BKA.

Mariusz Gąjda

Do wiadomości:
Pan Mateusz Balcerowicz - Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych

