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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
W dniu 3 października w ogólnopolskim programie informacyjnym Polsatu „Wydarzenia” wyemitowano 

materiał na temat raportu NIK o ochronie przeciwpowodziowej w Polsce. Raport ten może napawać niepoko-
jem, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę zachodzące zmiany klimatyczne, na skutek których w ostatnim 
czasie występowały lata bardzo suche, podobne do roku bieżącego, ale i bardzo gwałtowne opady wiążące się 
z zagrożeniem powodziowym obejmującym duże obszary kraju. Czytając raport Najwyższej Izby Kontroli, 
można się dowiedzieć, że Polska nie jest przygotowana na powódź. Nie opracowano ani krajowego planu 
ochrony przeciwpowodziowej, ani takich planów regionalnych. Z powodu chronicznego niedofinansowania 
buduje się coraz mniej nowych budowli hydrotechnicznych, a stan techniczny budowli dotychczasowych, 
często bardzo starych, a zbyt rzadko remontowanych, systematycznie się pogarsza. 

Jak już zaznaczyłem, Polska nie ma krajowego planu ochrony przeciwpowodziowej, nie ma też takich 
planów obejmujących tereny regionów wodnych. Prezes Krajowego Związku Gospodarki Wodnej ani dyrek-
torzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej nie opracowali takich planów, mimo że od 2002 r. ustawa – 
Prawo wodne nakłada na nich taki obowiązek. Prezes i dyrektorzy tłumaczyli się wejściem w życie dyrekty-
wy UE w 2007 r., która wymaga opracowania innych dokumentów i analiz. Jednak w krajowym systemie 
prawnym postanowienia dyrektywy zostały uwzględnione dopiero w 2011 r. Dalej w raporcie znajdują się 
stwierdzenia, iż sytuację pogarsza fakt, że budowle hydrotechniczne są w coraz gorszym stanie technicznym, 
a nowych nie buduje się tyle, ile potrzeba. O ile w roku 2008 w stanie mogącym zagrażać bezpieczeństwu 
było trzydzieści budowli piętrzących spośród tych skontrolowanych przez regionalne zarządy, to w roku 2010 
było ich już czterdzieści jeden. Według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 70% budowli pię-
trzących wodę ma ponad dwadzieścia pięć lat –w tym ponad 30% liczy sobie ponad pięćdziesiąt lat – są też 
obiekty ponadstuletnie, jak na przykład śluzy żeglugowe. Problemem nie jest jednak wiek, lecz brak konser-
wacji i remontów doprowadzający do degradacji wspomnianych obiektów. Tymczasem w ciągu dwóch lat – 
taki był okres objęty kontrolą – regionalne zarządy gospodarki wodnej nie wykonały zaplanowanych osiem-
dziesięciu czterech remontów budowli piętrzących i wałów przeciwpowodziowych, chociaż pięćdziesiąt z 
nich miało kwalifikację „pierwszy stopień pilności”, co oznacza realne niebezpieczeństwo w razie ewentual-
nej powodzi. Oprócz tego na naprawę czeka prawie dwa tysiące uszkodzeń – dotyczy to rzek, potoków i bu-
dowli regulacyjnych. Z tego ponad połowa to pierwszy stopień pilności. 

W opinii NIK główną przyczyną tego stanu rzeczy jest chroniczne niedofinansowanie gospodarki wodnej. 
W latach 2008–2010 na utrzymanie wód i urządzeń wodnych wydano 333 miliony 700 tysięcy zł. Jest to – w 
zależności od roku – od 13,4% do 20,9% potrzeb, szacowanych na 690 milionów zł rocznie. Zarządcy obiek-
tów informują, że na konserwację otrzymują zwykle jedną trzecią niezbędnych środków, ale zdarza się też, że 
dostają zaledwie 10%. Taka sytuacja wymusza realizację tylko najpilniejszych zadań, jak na przykład usuwa-
nie skutków powodzi. Tymczasem z roku na rok braki narastają, urządzenia się niszczą i w razie wystąpienia 
powodzi częściej ulegają awarii albo wręcz zawodzą. 

NIK negatywnie ocenia realizację projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry. Kilku-
letnie opóźnienia wynikające z przedłużających się przygotowań do inwestycji, nieefektywna współpraca z 
firmami zewnętrznymi oraz niegospodarne i nieefektywne zarządzanie budżetem tego projektu sprawiają, że 
termin wykonania kluczowych zadań stoi pod znakiem zapytania. Bezpieczeństwo dorzecza Odry nie popra-
wiło się znacząco od czasu powodzi z 1997 r. W raporcie NIK znajduje się jeszcze więcej niepokojących 
uwag, których nie przywołuję, a na które trzeba koniecznie zwrócić uwagę. 

Chcę więc zapytać, czy opinie podległych Panu Premierowi resortów, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Skarbu Państwa, 
na temat stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych w państwie są zbieżne z raportem NIK o ochronie prze-
ciwpowodziowej? 

Dlaczego na oficjalnej stronie serwisu Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowo-
dziowej w Warszawie brak takich informacji, jak sprawozdania na temat prowadzonych na terenie kraju prac 



przy ulepszaniu, modernizowaniu i remontach obiektów chroniących i zabezpieczających przed powodziami? 
Dlaczego na oficjalnej stronie serwisu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej również brak informacji na 
wspomniany temat, w zamian zamieszczone jest zaś vademecum ochrony przeciwpowodziowej omawiające 
to, co powinno być realizowane od lat, a co według NIK realizowane nie jest? 

Na oficjalnej stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zawarto informacje na temat krajowego 
szkolenia „ochrona przed powodzią” realizowanego w latach 2008 i 2009. Czy w latach 2010, 2011 i 2012 
były realizowane krajowe szkolenia „ochrona przed powodzią”? A jeśli nie, to z jakiego powodu? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




