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Ocena og61na1

Uzasadnienie
oceny ogólnej

I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł kontroli P/17/067 - Rozwój średnich i małych portów morskich.

Jednostka
przeprowadzająca

kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Kontroler Witold Dąbrowski, upoważnienie do kontroli nr LGD/37/2018
z dnia 8 lutego 2018 r.

Jednostka
kontrolowana

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27,80-810 Gdańsk (dalej: "Urząd").

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
(dalej: "Marszałek Województwa").

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.

W latach 2015-2017 (I półrocze)2realizowano zadania związane z rozwojem średnich i
małych portów morskich ujęte w "Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020"
(dalej: "SRWP") m.in. poprzez Regionalny Program Strategiczny "Pomorska Podróż",
który jest jednym z narzędzi realizacji SRWP i pełni kluczową rolę w konkretyzacji i
realizacji działań w obszarach tematycznych rozwoju regionalnego budowy sieciowych,
ponadregionalnych produktów turystycznych obejmujących m.in. małe porty morskie,
mariny, śródlądowe drogi wodne. Samorząd Województwa Pomorskiego (dalej: "SWP"),
występującyw roli lidera projektu i koordynatora,brał udział w projekciePęUaŻuławska, w
wyniku którego m.in. rozbudowano port w Kątach Rybackich i przystań żeglarską w
Błotniku,przebudowanopomost wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy
portu jachtowego. SWP zlecU i wykonał dokumenty studialne i projektowe w zakresie
turystyki wodnej wobszarze Zatoki Gdańskiej, delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Urząd
współpracował z samorządami lokalnymi poprzez organizację spotkań, wykonywanie
dokumentów koncepcyjno-studialnych,odbywanie konsultacji i wizji lokalnychdla potrzeb
przygotowania i realizacji partnerskich projektów w zakresie strategicznego
przedsięwzięciadotyczącego oferty turystyki wodnej w obszarze PęUiŻuławskiej i Zatoki
Gdańskiej.

1Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna lub ocenę opisową.

2 Okres objęty kontrolą.
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Opis stanu
faktycznego

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Realizacja sbcagii i progranów wojewódzkich w zakresie rozwoju

średnich i maych portów morskich.

1.1 W grudniu 2009 r., na podstawie Uchwały nr 693/221/09 Zarządu
Województwa Pomorskiego z dnia 09 czerwca 2009 r., opracowano "Studium
rozwoju strategicznego portów i przystani morskich w województwie pomorskim". W
ramach przygotowywania Studium przeprowadzono konsultacje z partnerami
odpowiedzialnymi za kształtowanie ładu w strefie nadmorskiej, tj.: urzędami gmin
i miast nadmorskich, starostwami, a także zarządami małych portów morskich oraz
przedstawicielami Urzędu Morskiego w Gdyni. Dokument wytyczył kierunki
zrównoważonego rozwoju małych portów i przystani w realizacji przez nie funkcji
handlowo-przeładunkowych, rybackich, przemysłowych i turystycznych, z podziałem
na porty otwartego morza, Półwyspu Helskiego, Zatoki Gdańskiej, Zatoki Puckiej
i porty Żuław Wiślanych.

(dowód: akta kontroli str.2-12,13-28)

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej,
określany jako "RPS Pomorska Podróż", jest jednym z sześciu zasadniczych
narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, które pełni
kluczową rolę w konkretyzacji i realizacji działań SWP w obszarach tematycznych
rozwoju regionalnego budowy sieciowych, ponadregionalnych produktów
turystycznych, obejmujących m.in. małe porty morskie, mariny, śródlądowe drogi
wodne, szlaki rowerowe i kajakowe oraz unikatowe dziedzictwo regionalne i ofertę
kulturalną.

(dowód: akta kontroli str. 29-34)

W wyniku konsultacji prowadzonych w ramach identyfikacji obszarów tematycznych
programu "RPS Pomorska Podróż" wzięto pod uwagę priorytety działań i specyfikę
problemów charakterystycznych dla poszczególnych typów obszarów
funkCjonalnych i zidentyfikowano potrzebę rozszerzenia ponadregionalnego
produktu turystycznego o obszar obejmujący Zatokę Gdańską. W wyniku wcześniej
zrealizowanych przedsięwzięć przez różne samorządy, instytucje i organizacje
na rzecz rozwoju turystyki wodnej możliwym stało się osiągnięcie przez
Województwo Pomorskie statusu pierwszej w Polsce destynacji turystycznej
do 2020 r.

(dowód: akta kontroli str. 35-45)

Samorządy terytorialne szczebla gminnego i powiatowego, które są dysponentami
terenów nad rzekami, budują i zarządzają oraz odnawiają infrastrukturę szlaków
wodnych, portów, stanic, przystani i pomostów żeglarskich, likwidują bariery
nawigacyjne na szlakach wodnych, wykonują oznakowanie szlaków wodnych, itp.
Były to między innymi:
• działania Miasta Gdańska w zakresie poprawy dostępności szlaków wodnych

w Gdańsku w zakresie projektu "Ożywienie dróg wodnych" (Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; oś priorytetowa "Polska gospodarka
na rynku międzynarodowym", działanie 6.4 "Inwestycje w produkty turystyczne
o znaczeniu ponadregionalnym");

• działania partnerów projektu "Pętli Żuławskiej - rozwój turystyki wodnej. Etap I."
(Samorząd Województwa Pomorskiego, gminy, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku) w zakresie budowy sieci i portów żeglarskich (Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; oś priorytetowa ,,Polska
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gospodarka na rynku międzynarodowym", działanie 6.4 "Inwestycje w produkty
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym'J;

• działania Miasta Sopotu dat. budowy przystani jachtowej (RP03 WP 2007-2013
Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny);

• działania miast: Gdynia, Hel, Jastarnia i gmin: Kasakowo, Gmina Puck, Miasto
Puck, Miasto Władysławowo dat. rozwoju turystyki północnej części Zatoki
Gdańskiej tzw. Pierścień Zatoki Gdańskiej - sieć przystani i pomostów
cumowniczych (Phare 2002 SSG);

• działania Urzędu Morskiego w Gdyni dat. modernizacji wejścia do portu
wewnętrznego w Gdańsku i przebudowy szlaku wodnego Martwej Wisły
i Motławy (paiS 2007-2013 Priorytet VII Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.2. Rozwój transportu morskiego);

• działania gminy Sztutowo, Stegna i Krynica Morska w zakresie budowy przystani
żeglarskiej w Sztutowie i rozbudowy zaplecza portu jachtowego w Krynicy
Morskiej (Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-
2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego
i przestrzennego, Działanie 2.1. Rozwój turystyki);

• działania Związku Miast i Gmin Morskich w zakresie zarządzania marinami,
konsolidacją sieci portów oraz marketing turystyki wodnej w obrębie
południowego Bałtyku (Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
2007-2013, Oś priorytetowa 2. Atrakcyjność oraz wspólna tożsamość, Działanie:
2.3. zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju regionalnego).

(dowód: akta kontroli str. 46-51, 109)
Działania SWP w zakresie kontrolowanej działalności, w latach 2010-2014
obejmowały udział w projekcie Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I
w roli lidera projektu i koordynatora, którego przebieg i rezultaty są następujące:

1. Projekt "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" - przykład platformy
współdziałania partnerów samorządowych różnego szczebla. Współpracowały
ze sobą dwa województwa (Pomorskie i Warmińsko Mazurskie), Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz 12 samorządów szczebla
miejskiego, gminnego i powiatowego (gmina Stegna, Krynica Morska, gmina
miasta Gdańska, gmina Cedry Wielki, gmina miejska Malbork, gmina Nowy
Dwór Gd., gmina miejska Tczew, gmina miasto Elbląg, gmina Tolkmicko, gmina
Braniewo, gmina miasto Braniewo, powiat sztumski). Liderem projektu było
Województwo Pomorskie, które realizowało zarówno zadania inwestycyjne, jak
i promocyjne. W wyniku współpracy został stworzony markowy produkt
turystyki wodnej "Pętla Żuławska".

2. W ramach projektu, który zakończył się z dniem 31 grudnia 2014 r.
(rozpoczęcie nastąpiło 8 września 2010 r.), zrealizowano 18 zadań
(17 obiektów) przewidzianych do realizacji w ramach całego przedsięwzięcia,
w tym m.in.:
- Rozbudowa portu w Kątach Rybackich (Gmina Sztutowo),
- Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku (Gmina Cedry Wielkie),
- Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach

rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej (Gmina Miasta Krynica
Morska).

Infrastruktura została udostępniona turystom w sezonie letnim 2014 r.

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.
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3. W ramach realizacji projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"
dokonano rozbudowy 4 portów żeglarskich (Elbląg, Krynica Morska, Tolkmicko,
Kąty Rybackie), wybudowano 7 przystani (Biała Góra, Braniewo, Nowa
Pasłęka, Błotnik, Osłonka, Malbork "Park Północny", Rybina), 4 pomosty
cumownicze (Tczew, Drewnica), przebudowano nabrzeże w Malborku, 2 mosty
zwodzone (Gdańsk-Przegalina, Nowa Pasłęka) oraz zelektryfikowano śluzę
Gdańska Głowa. Łącznie powstało 355 nowych miejsc do cumowania dla
jednostek pływających.

(dowód: akta kontroli str.52-73)

4. Projekt "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I" obejmował działania
promocyjne w zakresie budowy i wykreowania markowego produktu
turystycznego, na który składała się oryginalna kompozycja różnych dóbr
turystycznych (walorów i atrakcji) oraz usługi umożliwiające ich turystyczne
wykorzystanie w trakcie pobytu na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego.

5. W ramach ww. projektu zrealizowano również System Informacji i Promocji
(dalej: "SIP"), którego celem było m.in. wykreowanie w świadomości turystów
nowej, atrakcyjnej sieci śródlądowych dróg wodnych, a zarazem
wyeksponowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego Delty Wisły i
Zalewu Wiślanego. W ramach SIP-u (2013-2014) m,in. zaktualizowano stronę
internetową www.petla-zulawska.pl. wykonano e-przewodniki, aplikację na
smartfony (nawigacja), Centrum Wirtualnego Zwiedzania i Rozrywki, materiały
promocyjne (wielojęzyczne mapy, przewodniki, ulotki), spoty i filmy promujące
(wraz z emisją w Internecie i TV), artykuły promocyjne. Ponadto brano udział w
międzynarodowych i krajowych targach żeglarskich i turystycznych.

6. Powołano spółkę Pętla Żuławska Sp. z 0.0. z udziałami wniesionymi przez 11
wspólników, w tym samorządów (7 gmin) Województwa Pomorskiego
i (4 gminy) Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(dowód: akta kontroli str.5-6, 74-103)

W latach 2015-2017 SWP kontynuował działania zmierzające do uzupełnienia sieci
portów i przystani żeglarskich zarówno na Zatoce Gdańskiej, Pętli Żuławskiej, jak
i na Zalewie Wiślanym, w ramach strategicznego przedsięwzięcia Rozwój oferty
turystycznej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, którego SWP jest
inspiratorem i koordynatorem. W tym celu SWP w 2015 roku zlecił i wykonał
dokumenty studialne i projektowe:
- Analizę wykonalności przedsięwzięcia "Rozwój oferty turystyki wodnej

w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej",
(dowód: akta kontroli str.1 04-132)

- Koncepcję programowo-przestrzenną w obszarze Delty Wisły, części Zalewu
Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej.

(dowód: akta kontroli str. 133-142)

- Strategię kreacji i promocji Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.
(dowód: akta kontroli str.143-169)

Jak wyjaśnił Marszałek Województwa, "w oparciu o wykonane dokumenty
planowana jest realizacja szeregu nowych inwestycji, aby akweny Żuław, Zalewu
Wiślanego i Zatoki Gdańskiej stały się atrakcyjniejsze dla turystów. Do 2020 roku
przewiduje się budowę i rozbudowę portów, przystani żeglarskich oraz pomostów
cumowniczych o wysokim standardzie zapewniającym użytkownikom komfort
korzystania z mediów, sanitariatów oraz bezpieczną infrastrukturą turystyczną.
Ważnym aspektem projektu będzie poprawa warunków nawigacyjnych likwidujących
bariery dla żeglugi tj. przebudowa mostów stałych na zwodzone oraz oznakowanie
szlaków wodnych."
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W ramach działań promocyjnych produktu turystycznego Pętla Żuławska w latach
2015-2017 prowadzone były działania promujące ofertę turystyki wodnej
w obszarze delty Wisły i Zalewu Wiślanego prezentujące sieć portów i przystani
żeglarskich.

(dowód: akta kontroli str.6-7, 170-174)
Ponadto Marszałek Województwa podał, że "zgodnie z uchwałą nr 261/X111/11
Sejmiku Województwa Pomorskiego, SWP jest członkiem wspierającym Związek
Miast i Gmin Morskich (ZMiGM), uczestniczy w Walnych Zebraniach Członków,
współuczestniczy także w podejmowanych przez ZMiGM inicjatywach na rzecz
małych portów i przystani morskich oraz gmin nadmorskich, Pomorskie
współpracuje również m.in. z ZMiGM przy realizacji projektu South Coast Baltic,
Zakres współpracy dotyczy m.in. wymiany informacji i kreacji przewodnika
żeglarskiego po portach morskich czy też badań dotyczących ruchu wodnego
w obszarze Południowego Bałtyku,"

(dowód: akta kontroli str.6-7, 175-179)
SWP współpracował od 2010 r. ze ZMiGM w zakresie nowelizacji ustawy o portach
i przystaniach morskich. Współpraca dotyczyła zarówno strategii rozwoju małych
portów morskich, jak i procesu decentralizacji zarządzania małymi i dużymi portami
morskimi. Realizowany był również wspólny projekt dofinansowany ze środków
unijnych Transfer wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania portami
morskimi w celu wypracowania optymalnego modelu dla Trójmiasta. Z kolei
w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" ujętego
również w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorska Podróż przewiduje się
realizację dwóch przystani kajakowych, które będą zlokalizowane na obszarze portu
morskiego w Łebie i Ustce. Inspiratorem ww. przedsięwzięcia jest Województwo
Pomorskie, a przy wsparciu inwestycyjnym gminy Łeba i Ustka zostaną
zrealizowane ww. portach morskich końcowe stanice kajakowe dla szlaków
kajakowych odpowiednio Łeby i Słupi.

(dowód: akta kontroli str.180-183)
1.2 Oprócz działań podejmowanych w ramach realizacji projektu Pętla Żuławska-
rozwój turystyki wodnej. Etap l, w styczniu 2017 r. w ramach naboru do konkursu
Osi priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów
dziedzictwa przyrodniczego RPa WP 2014-2020 złożono 10 projektów o wartości
40 mln zł z obszaru Zatoki Gdańskiej, delty Wisły i Zalewu Wiślanego, które
dotyczyły m.in, przebudowy falochronu w porcie w Krynicy Morskiej, budowy
i rozbudowy portów i przystani żeglarskich w Świbnie, Sobieszewie, Górkach
Zachodnich, Sopocie, Jastarni, Rewie i Krynicy Morskiej. W wyniku rozstrzygnięcia
konkursu dla Działania 8.4 RPa na lata 2014-2020 zostały w 2017 r. podpisane
umowy na dofinansowanie dla realizacji następujących projektów dotyczących
rozbudowy portów:
- Gmina Kosakowo "Rewa - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu,
- Gmina Jastarnia "Rozbudowaprzystani jachtowej w Jastarni",
- Gmina Miasta Sopotu - "Sopot - rozbudowa oferty sportowo żeglarskiej".
W przygotowaniu są kolejne projekty w ramach strategicznego przedsięwzięcia
"Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska",
obejmujące budowę i rozbudowę infrastruktury wodnej w portach i przystaniach
w Pucku, Rzucewie, Władysławowie, Helu, Górkach Zachodnich, które mają zamiar
aplikować o dofinansowanie w oparciu o przystąpienie do planowych naborów
(czerwiec 2018 r., luty 2019 r.) konkursów dla Działania 8.4 RPa 2014-2020,
przewidziane do realizacji przez:
- Akademicki Klub Morski "Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej
Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich",
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Ustalone
nieprawidłowości

- Gmina Miasta Gdańska "Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani
żeglarskiej"
- Gmina Miasta Gdańska "Górki Zachodnie - rozbudowa i renowacja portu
jachtowego"
- Gmina Puck" Rzucewo - rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck"
- Miasto Puck "Puck - budowa portu jachtowego"
- Miasto Władysławowo "Władysławowo - budowa przystani żeglarskiej"
- Miasto Krynica Morska "Krynica Morska - rozbudowa portu jachtowego"
- Urząd Morski w Gdyni "Krynica Morska - rozbudowa pirsu pasażerskiego
w morskim porcie rybackim".

(dowód: akta kontroli str. 184-198)

1.3 Urząd jako inspirator i koordynator strategicznego przedsięwzięcia Rozwój
oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
współpracował z samorządami (gminami) poprzez organizację spotkań, zebranie
deklaracji chęci udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu, zlecanie i wykonywanie
dokumentów koncepcyjno - studialnych, odbycie konsultacji i wizji lokalnych,
zatrudnienie firmy świadczącej usługi doradztwa techniczno-inwestycyjnego dla
potrzeb P.rzygotowaniai realizacji partnerskich projektów w zakresie opiniowania
przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz kompletności
dokumentacji projektowej.
Powyższa współpraca została udokumentowana w formie sporządzanych notatek
ze spotkań lub wizji lokalnych, sporządzania i aktualizowania kart projektów,
gromadzenia dokumentacji technicznej i związanych z nią opinii technicznych oraz
innych dokumentów w formie pism, wiadomości email i korespondencji.

(dowód: akta kontroli str. 199-206)

Marszałek Województwa wyjaśnił, że "podejmowane były również działania na rzecz
rozwoju energetyki wiatrowej w strefie nadmorskiej. Wsparcie inicjatyw związanych
z morską energetyką wiatrową umożliwiły dwie Inteligentne Specjalizacje Pomorza
(ISP), kierujące strumień interwencji publicznej (i środków finansowych
z Regionalnego Programu Operacyjnego) na projekty wpisujące się w te ISP.
Wspomniane Inteligentne Specjalizacje to ISP 1: "Technologie offshore i portowo-
logistyczne" oraz ISP 3: "Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle,
dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie" W efekcie rodzący się
rynek morskiej energetyki wiatrowej generujący zapotrzebowanie na komponenty
morskich turbin wiatrowych, usługi inżynierskie, logistyczne etc. to ogromna szansa
dla pomorskich stoczni i portów. Jako region mamy odpowiednie zaplecze
produkcyjno- technologiczne i firmy doświadczone w tym obszarze. Z uwagi na
zapotrzebowanie rynku, pomorskie stocznie od dłuższego czasu dywersyfikują
swoją produkcję na rynek offshore. Z realizacją zadania rozwoju małych portów
i przystani w sposób pośredni powiązane są także inicjatywy na rzecz rozwoju
stoczni morskich, w tym jachtowych, które często ulokowane są w pobliżu małych
portów i przystani. Możliwość wsparcia tego typu produkcji oraz usług remontowych
umożliwia wzmiankowana powyżej ISP 1: "Technologie offshore i portowo-
logistyczne" a także nowy program pomocy regionalnej na rzecz inwestycji dla
małych i średnich przedsiębiorstwdziałających w sektorze stoczniowym, który został
przyjęty przez Komisję Europejską 15 stycznia br. Istnieje również możliwość
wspierania rozwoju ekologicznych gałęzi transportu na połączeniach Trójmiasto-
małe porty i przystanie morskie województwa wspieranego w ramach ISP 1 z RPO
WP."

(dowód: akta kontroli str.7-9, 216-230)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK4kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego,
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora
Delegatury NIK w Gdańsku.

Gdańsk, dni~tego 2018 r.

Kontroler
Witold Dąbrowski

Gł. specjalista k. p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

................PA ~ .7t::Pi~'/
DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

l W Gdańsku{L<;.lvve;~
wa Jaslurska-Kl~. .

podpis

4 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
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