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I. Dane identyfikacyjne
Urząd Morski w Szczecinie, PI. S. Batorego 4, 70-207 Szczecin (dalej: "Urząd")

Wojciech Zdanowicz, Dyrektor, od 1 lipca 2017 r. W latach 2015-2017 (I półrocze)
dyrektorem Urzędu był Andrzej Borowiec

(akta kontroli str. 9-10)

- Prowadzenie analizy zagrożeń związanych z zatopionymi materiałami
niebezpiecznymi
- Planowanie i realizacja działań przygotowujących na okoliczność sytuacji
kryzysowych związanych z zatopionymi materiałami niebezpiecznymi

2016-2019 (I półrocze) z uwzględnieniem dokumentów sprzed i po tym okresie,
mających wpływ na ocenę podejmowanych w nim działań

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontrolj1

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Joanna Andrzejewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/87/2019 z 11.06.2019 r.

2. Marta Gajewska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/86/2019 z 11.06.2019 r.

3. Rafał Wieczorkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/1 0512019 z 15.07.2019 r.

(akta kontroli str. 1-8)

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK.
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
W okresie objętym kontrolą Dyrektor Urzędu nie podejmował wystarczających
działań w zakresie inwentaryzacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie
Morza Bałtyckiego w obszarze właściwości Urzędu. Ograniczył się do sprawdzania
obszarów, w których m.in. realizowano inwestycje związane z żeglugą morską.
Dyrektor Urzędu nie prowadził działań mających na celu rozpoznanie skali zagrożeń
związanych z paliwem znajdującym się we wrakach i bojowymi środkami trującymi.
Wprawdzie korzystał z monitoringu lotniczego i satelitarnego, ale działania te
dotyczyły wyłącznie wykrywania zanieczyszczeń na powierzchni polskich obszarów
morskich.
Działania Dyrektora Urzędu w latach 2016-2019 (I półrocze) nie przyczyniły się do
rozpoznania zagrożeń związanych z zaleganiem materiałów niebezpiecznych na
dnie Morza Bałtyckiego w szerszym zakresie.
Urząd był przygotowany na wystąpienie sytuacji kryzysowej. Obowiązywała
"Instrukcja postępowania załóg statków morskich na wypadek wyłowienia lub
wydobycia z morza bojowych środków chemicznych". Urząd współpracował m.in.
z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej i Morskim Oddziałem Straży
Granicznej. Nie opracowano jednak planów współpracy z Marynarką Wojenną
wymaganych przepisami § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą
Graniczną3.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
cząstkowe4 kontrolowanej działalności

1. Prowadzenie analizy zagrożeń związanych
z zatopionymi materiałami niebezpiecznymi

1.1. W latach 2016 - 2019 (I półrocze) Urząd nie podejmował działań w celu
identyfikacji zatopionych w obszarze jego właściwości terytorialnej materiałów
niebezpiecznych5.

Z wyjaśnień Dyrektora Urzędu wynika, że na obszarze właściwości terytorialnej
Urzędu nie występowały znane miejsca zatopienia broni lub amunicji oraz nie
rozpoznano wraków zawierających paliwo6, dlatego Urząd nie podjął działań w celu
identyfikacji zatopionych materiałów niebezpiecznych, ponieważ jak wyjaśnił

2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie
opisowej.

3 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 roku w sprawie współpracy
Urzędów Morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną (Dz. U z 1999 r. Nr. 75, poz. 850).

4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

5 tj. zalegające w polskich obszarach morskich: wraki statków z ropą i substancjami ropopochodnymi, zbiorniki
z ropą i substancjami ropopochodnymi oraz broń i amunicja chemiczna, bojowe środki trujące (uwolnione lub
znajdujące się w bombach, pociskach lub w beczkach czy skrzynkach, albo też w spoczywających na dnie
wrakach statków) i produkty ich rozpadu. Broń i amunicja chemiczna - środki walki, których działanie rażące
polega na biochemicznym oddziaływaniu bojowych środków trujących na żywe organizmy / bojowe środki
trujące oraz środki do ich przenoszenia i rozprzestrzeniania w rejonie celu. Bojowe środki trujace (dalej także:
,bśt') - toksyczne związki chemiczne do militarnego wykorzystania, które charakteryzują się śmiertelnym lub
szkodliwym działaniem na ludzi, zwierzęta i uprawy roślin. Stanowią podstawowy składnik broni chemicznej.

6 Za wyjątkiem prowadzonych przez Urząd badań archeologicznych wraków. Przebadane przez Urząd obiekty
zostały zaewidencjonowane jako zabytkowe, nie stwierdzono na nich materiałów niebezpiecznych, pochodziły
z okresu od XIV do XX w. Były to m. in.: stalowa barka, kafar, zblocze linowe, kotwica, ster, segment promu
artyleryjskiego.
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Dyrektor działania te wykraczały poza zakres ustawowych kompetencji Urzędu.
Prowadzone działania związane z identyfikacją wraków dotyczyły ich lokalizacji na
potrzeby bezpieczeństwa żeglugi. W przypadku wykrycia na dnie wraku dla Urzędu
istotne było, że na dnie jest obiekt i ocena, czy stanowi on zagrożenie czy też nie dla
bezpieczeństwa żeglugi i środowiska. Urząd wykonywał pomiary batymetryczne
i badania sonarowe (pomiary głębokości nad obiektem i wykonanie cyfrowego
obrazu dna i obiektu). Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że wykonywanie pomiarów
hydrograficznych służyło wykryciu przeszkody znajdującej się na dnie akwenu
w celu naniesienia jej na mapy morskie, aby uniknąć sytuacji kolizji jednostki
pływającej z przeszkodava tym samym zapobiec zagrożeniu dla życia ludzi i strat
w środowisku na skutek przedostania się do wód morskich substancji szkodliwych,
uwolnionych w wyniku kolizji. Ponadto z wyjaśnień Dyrektora wynika, że
prowadzenie pomiarów hydrograficznych nie było technologią przeznaczoną do
wykrywania i rozpoznawania materiałów niebezpiecznych na dnie akwenu, służyło
natomiast do uzyskania m. in. informacji o zalegających przeszkodach.
W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono wycieków paliwa z wraków
zlokalizowanych na akwenach znajdujących się na terenie odpowiedzialności
terytorialnej Dyrektora naniesionych na mapy nawigacyjne, za wyjątkiem incydentu
związanego z zatonięciem kutra rybackiego 8WI-82.

(akta kontroli str. 98-565,1290-1595,1703-1721,1777-1786)

Źródłem informacji o obiektach zatopionych w obszarze właściwości terytorialnej
Urzędu były dane uzyskane z Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej? Na
podstawie przekazanych przez BHMW danych Urząd sporządził mapę wraków
statków znajdujących się na obszarze właściwości Urzędu, na którą naniesiono 30
obiektów, co było zgodne z danymi z BHMW.
Ponadto Urząd przedstawił zestawienie ww. 30 wraków zawierające m.in. opis
wraku, obszar zalegania, informację o dacie wykrycia i dane instytucji
powiadamiającej (m.in. jednostka wojskowa, Urzędy Morskie, BHMW).

(akta kontroli str. 98 -565,1707-1708)

W latach 2016-2019 (I półrocze) Urząd corocznie uzgadniał plany współpracy
z BHMW i Morskim Oddziałem Straży Granicznej8.
Plany współpracy z BHMW określały zasady współpracy w zakresie m.in.
zasięgania przez Urząd opinii BHMW w sprawach wydawania pozwoleń na
przeszukiwanie wraków statków oraz przekazywanie materiałów i informacji
nawigacyjnych i hydrograficznych mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi
i ochronę środowiska morskiego oraz ochronę podwodnego dziedzictwa
archeologicznego. Natomiast plany współpracy z MOSG regulowały zasady m.in.
wzajemnej wymiany informacji w zakresie ochrony środowiska, przekazywania
informacji o odnalezieniu m.in. substancji niebezpiecznych wyrzuconych na brzeg
morski lub znalezionych na morzu, przekazywania informacji z lotów patrolowych
statkami powietrznymi Straży Granicznej.
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że Urząd na bieżąco monitoruje akweny celem
zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi - każda awaria jednostki pływającej, np.
uderzenie w przeszkodę na dnie, może być przyczyną uszkodzenia konstrukcji
kadłuba, a tym samym skażenia środowiska morskiego.

(akta kontroli str. 1777-1849)

7 Dalej: ,BHMW'.
8 Dalej: ,MOSG'.
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1.2. W celu zbierania informacji o występowaniu materiałów niebezpiecznych, Urząd
korzystał z danych zawartych na mapach nawigacyjnych wydawanych przez BHMW
oraz z danych zamieszczonych na stronie CHEMSEA9.
Ponadto Dyrektor wydał instrukcję10, która miała zapewnić wpływ informacji
o wyłowieniu bśt, przy czym w okresie objętym kontrolą takie informacje do Urzędu
nie wpłynęły.

(akta kontroli, str, 98-565)
1.3. Urząd nie rozpoznawał powierzchni dna morskiego w obszarze swojej
właściwości terytorialnej poza obszarami torów wodnych, obrotnic i kotwicowisk oraz
na akwenach, na których prowadzone były inwestycje.

Dyrektor wyjaśnił, że Urząd nie szacował kosztów i czasu badania dna w obszarze
swojej właściwości. Szacowanie takie obarczone byłoby dużymi błędami z powodu
czynników tj. np.: różna głębokość akwenów, warunki atmosferyczne.

Na podstawie badań ferromagnetycznych przeprowadzonych na potrzeby realizacji
inwestycji II Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości
12,5 m"11w 2017 r. ustalono, że koszt badania obszaru o powierzchni 8,12 km2

wyniósł 1 842,0 tys. zł, a czas trwania wraz z opracowaniem raportu 4 miesiące.
Badania wykryły 15800 obiektów, a koszt wydobycia określono na 125 000,0 tys. zł.

(akta kontroli str. 98-839,1276-1702,1777-1786,1884-1895)
1.4. Dyrektor nie szacował ryzyka zalegania materiałów niebezpiecznych, ponieważ
na obszarze właściwości terytorialnej Urzędu nie występowały znane miejsca
zatopienia broni chemicznej ani nie prowadzono rozpoznania wraków pod względem
zalegania w nich paliwa i materiałów ropopochodnych. Dyrektor Urzędu wyjaśnil, że
szacował ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń na bieżąco w stosunku do
otrzymanych zgłoszeń o wypadku i związanym z tym pojawieniem się nowego
wraku na akwenie.

(akta kontroli str. 98-565)
1.5. Z wyjaśnień Dyrektor Urzędu wynika, że wiedza dotycząca zalegania bśt
wynikała z efektów projektów międzynarodowych (CHEMSEA).

(akta kontroli str. 98-565)
1.6. Zgodnie z informacjami którymi dysponował Urząd w obszarze jego
właściwości terytorialnej nie występowały znane miejsca zatopienia broni lub
amunicji chemicznej. Urząd nie rozpoznawał, czy wraki z okresu II wojny światowej
i późniejszego zawierają paliwo.

W ewidencji wraków prowadzonej przez BHMW oraz w wykazie Urzędu
prowadzonym na podstawie w/w ewidencji nie stwierdzono, że wraki stanowią
zagrożenie dla środowiska w związku z m.in.: wyciekiem lub ewentualnym
wyciekiem paliwa lub substancji ropopochodnych.

(akta kontroli str. 98-565,1290-1702,1707-1721,1777-1786)

9 CHEMSEA - projekt międzynarodowy, którego celem było badanie i ocena stanu amunicji chemicznej,
10 Zarządzenie Porządkowe nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie

postepowania załóg statków morskich w przypadku wyłowienia lub wydobycia z morza bojowych środków
chemicznych (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 5, poz. 34), które zostało zastąpione zarządzeniem
porządkowym Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 12lipca 2019 r. w sprawie postępowania
załóg jednostek pływających w przypadku wyłowienia lub wydobycia z morza bojowych środków trujących
(BŚT) (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3903).

11 Inwestycja w trakcie realizacji.
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Stwierdzona
nieprawidłowość

1.7. W latach 2016 - 2019 (I półrocze) Dyrektor Urzędu nie przekazywał i nie
otrzymywał informacji od podmiotów współpracujących przy realizacji zadań
zarządzania kryzysowego, ponieważ w obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora
Urzędu nie wystąpiły incydenty związane z materiałami niebezpiecznymi (w tym bśt
i paliwem z wraków) wymagające takich działań w ramach Krajowego Planu
Zarządzania Kryzysowego12.

(akta kontroli str. 98-565,1290-1702,1707-1776,1850-1873)

1.8. W okresie 2016-2019 (I połowa) nie miały miejsca incydenty związane
z zatopioną bronią chemiczną.

(akta kontroli str. 98-839,1290-1702,1722-1776)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość:.
Nie prowadzono inwentaryzacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie
Morza Bałtyckiego w obszarze właściwości terytorialnej Urzędu, poza obszarami
torów wodnych, obrotnic i kotwicowisk oraz akwenów, na których prowadzone były
inwestycje, w szczególności nie rozpoznawano skali zagrożeń związanych
z paliwem znajdującym się we wrakach i bojowymi środkami trującymi.
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, m.in. że zadania administracji morskiej określone
wart. 42 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej13 mają charakter ramowy
i znajdują doprecyzowanie w innych aktach prawnych rangi ustawowej
i podustawowej. Zadania dyrektorów urzędów morskich w tym zakresie są
szczegółowo określone m.in. w ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki14,w ustawie z dnia 18 września 2001 r. Kodeks
morskj15,czy też w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach16.Z przepisów
tych jednoznacznie wynikają rzeczywiste ramy sprawowanego nadzoru nad ochroną
środowiska morskiego. W zakresie zatapiania odpadów zadania dyrektorów
urzędów morskich dotyczą bieżącej działalności związanej z zatapianiem odpadów
pochodzących ze statków lub z innych źródeł, powstałych w związku z ich bieżącą
eksploatacją. Nadinterpretacją jest teza, iż aby wywiązać się z nałożonych zadań
dotyczących m.in. ochrony środowiska (powinny posiadać wiedzę na temat
zagrożeń związanych z przedmiotowym tematem i podejmować działania
adekwatne do stwierdzonych ryzyk. Przede wszystkim dlatego, że takie ryzyka nie
występują. Zalegające na dnie materiały niebezpieczne zostały zidentyfikowane
i naniesione na mapy nawigacyjne celem zapewnienia bezpiecznej żeglugi i ochrony
środowiska. Metoda pomiarów batymetrycznych nie jest technologią umożliwiającą
wykrycie i zlokalizowanie wraków, produktów ropopochodnych, czy też bojowych
środków trujących. Reasumując przyjęta interpretacja przepisów jest zbyt daleko
idąca. Przypisane dyrektorom urzędów morskich zadania w istocie wykraczają poza
ustawowo przyznane kompetencje. W związku z tym zadania polegające na
identyfikowaniu (rozpoznawaniu) materiałów niebezpiecznych nie są realizowane,
ponieważ nie leżą w kompetencji Urzędu Morskiego w Szczecinie.

(akta kontroli str. 98-839, 1777-1786)
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nie zasługują na uwzględnienie wyjaśnienia
Dyrektora Urzędu, że jest on właściwy jedynie w zakresie ochrony środowiska

12 Dalej: ,KPZK'.
13 Dz. U. z 2018 r. poz. 2214, ze zm. (dalej: ustawa o obszarach morskich).
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 2000.
15 Dz. U. z 2018 r. poz. 2175, ze zm.
16 Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.)
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morskiego przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez statki. Art. 42 ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej należy interpretować szeroko, mając na uwadze całokształt
spraw związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem.
Z ogólnej normy kompetencyjnej tego artykułu wynika bowiem, że na organy
administracji morskiej zostało nałożonych szereg obowiązków związanych
z ochroną i bezpieczeństwem obszarów morskich. Obowiązki te nie mogą być
prawidłowo zrealizowane bez rzetelnego rozpoznania wszelkiego rodzaju zagrożeń,
w tym wynikających z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie morza.
W okresie objętym kontrolą Dyrektor Urzędu nie podejmował wystarczających
działań w zakresie inwentaryzacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie
Morza Bałtyckiego (w obszarze swojej właściwości). Ograniczył się do sprawdzania
obszarów, w których m.in. realizowano inwestycje związane z żeglugą morską.
Dyrektor Urzędu nie prowadził działań mających na celu rozpoznanie skali zagrożeń
związanych z paliwem znajdującym się we wrakach i bojowymi środkami trującymi.
Wprawdzie korzystał z monitoringu lotniczego i satelitarnego, ale działania te
dotyczyły wyłącznie wykrywania zanieczyszczeń na powierzchni polskich obszarów
morskich.
Dyrektor Urzędu współdziałał z innymi instytucjami i podmiotami w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa na morzu m.in. poprzez uzyskiwanie informacji
o zagrożeniach od BHMW i Straży Granicznej.
Działania Dyrektora Urzędu w latach 2016-2019 (I półrocze) nie przyczyniły się do
rozpoznania zagrożeń związanych z zaleganiem materiałów niebezpiecznych na
dnie morza w szerszym zakresie.

2. Planowanie i realizacja działań na okoliczność sytuacji
kryzysowych związanych z zatopionymi materiałami
niebezpiecznymi

2.1. Dyrektor Urzędu nie planował i nie realizował monitoringu bśt.
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że rekomendacje grup roboczych Konwencji
Helsińskiej dotyczą działań, które są poza kompetencjami Urzędu za wyjątkiem
zaleceń dotyczących opracowania instrukcji postępowania załóg statków
w przypadku wyłowienia broni chemicznej. Ponadto z wyjaśnień Dyrektora wynika,
że w obszarze właściwości terytorialnej Urzędu nie zidentyfikowano znanych miejsc
zatopienia bśt, a w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły incydenty związane
z zatopioną bronią chemiczną.

(akta kontroli str. 98-565, 1290-1702, 1850-1873)
2.2. Urząd nie prowadził kompleksowego monitoringu obszarów morskich w celu
zapobiegania, minimalizacji i usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez wraki,
ponieważ nie obejmował on toni i dna.
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że nie występował o zapewnienie środków na
realizację monitoringu dna i toni w zakresie zanieczyszczeń powodowanych przez
materiały niebezpieczne zalegające we wrakach lub na zapewnienie sił i środków
w tym zakresie, ponieważ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizacja tych
zadań nie leżała w kompetencji Urzędu.

Prowadzono monitoring powierzchni obszarów morskich w formie zwiadu lotniczego
oraz poprzez europejski system satelitarny CleanSeaNet17. Monitoring lotniczy był

17 Administratorem systemu CIeanSeaNet w Polsce był Urząd Morski w Gdyni.
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prowadzony przez Urząd Morski w Gdyni na całej powierzchni polskich obszarów
morskich oraz przez Straż Graniczną zgodnie planem współpracy18. Urząd
otrzymywał raporty z lotów patrolowych. W ocenie Dyrektora dostępny sprzęt
zapewniał ciągłość prowadzenia monitoringu powierzchni obszarów morskich.

(akta kontroli str. 98-565, 840-1186,1290-1702,1777-1873)
W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 28 lotów w 2016 r., 32 w 2017 r.,
9 w 2018 r. oraz 11 w 2019 r. na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora.
Ponadto Urząd otrzymał 27 alertów o możliwym zanieczyszczeniu - 4 w 2019 r.,
15 w 2018 r., 4 w 2017 r. oraz 4 w 2016 r.
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że w przypadku otrzymania od administratora
systemu CIeanSeaNet alertu o potencjalnym zanieczyszczeniu ropopochodnym,
weryfikacja mogła być przeprowadzana przez lot patrolowy sprawdzający akwen
objęty alertem, a w przypadku braku możliwości wykonania lotu - poprzez dotarcie
do miejsca jednostką pływającą, ewentualnie oczekiwanie na powtórny alert
z systemu potwierdzający zanieczyszczenie, w przypadku braku możliwości
wykonania zwiadu lotniczego lub dotarcia do miejsca zdarzenia jednostką pływającą
(brak dostępności jednostki pływającej, trudne warunki atmosferyczne). Ponadto
pracownicy Urzędu wprowadzali współrzędne potencjalnego zanieczyszczenia
(pozyskane z CIeanSeaNet) do systemu SeaTrackWeb19 celem wytypowania
ewentualnych sprawców zanieczyszczenia oraz określenia kierunku
przemieszczania się rozlewu.
W związku otrzymanymi alertami z systemu satelitarnego Urząd dwa razy
podejmował działania polegające na: inspekcji statku wytypowanego jako sprawcę
potencjalnego zanieczyszczenia, jednak podjęte czynności nie wykazały, że doszło
do zanieczyszczenia oraz, że sprawcą była wytypowana jednostka,
zanieczyszczenie nie zostało również potwierdzone kolejnymi alertami z systemu
CIeanSeaNet, w drugim przypadku natomiast nie stwierdzono zanieczyszczenia
ropopochodnego w skontrolowanym akwenie. W latach 2016 - 2019 (I połowa),
weryfikacja alertów o potencjalnych zanieczyszczeniach nie potwierdziła
występowania zanieczyszczeń w obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora.

(akta kontroli str. 98-565, 840-1186,1290-1702,1850-1873,1896-1897)

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że nie korzystał z usług podmiotów trzecich w zakresie
monitoringu obszarów morskich, a przypadku niedostępności samolotu Urzędu
Morskiego w Gdyni, miał możliwość weryfikacji informacji o zanieczyszczeniach
poprzez dotarcie do miejsca zdarzenia jednostką pływającą oraz skorzystanie
z lotów patrolowych Straży Granicznej. Urząd dysponował 21 jednostkami
pływającymi oraz zatrudniał 81 pracownikówdo ich obsługi. Ponadto 8 pracowników
Inspektoratu Ochrony Środowiska było uprawnionych do wykonywania czynności
inspekcyjnych. Powyższe działania Urzędu finansowane były z budżetu państwa.
W ocenie Urzędu dostępny sprzęt zapewniał ciągłość prowadzenia monitoringu
obszarów morskich.
Dyrektor wyjaśnil, że Urząd nie prowadził monitoringu dna i toni w związku
z zanieczyszczeniami powodowanymi przez wraki. Zadaniem Urzędu było
zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska z nim związanej.
Informacje na temat zagrożeń dla środowiska powodowanych przez wraki Urząd
pozyskiwał od BHMW.

(akta kontroli str. 98-565,1290-1702,1706,1850-1873)

18 Plan współpracy z MOSG, o którym mowa w pkt. 1.1 niniejszego wystąpienia.
19 SeaTracWeb - system umożliwiający przeprowadzenie symulacji m. in.: rozprzestrzeniania się potencjalnego

rozlewu, określenia kierunku jego przemieszczania się·
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2.3. Według wyjaśnień Dyrektora na obszarze właściwości terytorialnej znajdowały
się dwa wraki (kutry rybackie MIZ-20 i ŚWI-82), które stanowiły ryzyko
zanieczyszczenia środowiska paliwem. Jednostki te zatonęły odpowiednio w 2015
i 2019 L Wobu przypadkach, bezpośrednio po zatonięciu wydobyło się z nich
paliwo lekkie. Prowadzony monitoring nie wykazał w późniejszym okresie
zanieczyszczeń w rejonie zalegania wraków.

Dyrektor wyjaśnił, źe w wyniku zatonięcia jednostki MIZ-20 1 czerwca 2015 r. część
paliwa lekkiego wydobyła się w okresie bezpośrednio po zatonięciu jednostki.
Zanieczyszczenia nie nadawały się do bezpośredniego zbierania. W późniejszym
czasie prowadzono obserwację, w wyniku której nie stwierdzono wypływu
zanieczyszczeń w rejonie zalegania wraku, włącznie z brakiem alertów
z CIeanSeaNet (system satelitarny). Wrak kutra został oznakowany boją wrakową.
Obszar zdarzenia był monitorowany od czerwca 2015 r. do lutego 2016 r. przez
jednostki pływające Urzędu obsadzone Inspektorami ochrony środowiska. Obecnie
obszar monitorowany jest przez jednostki słuźb Urzędu. Celem monitoringu było
uzyskanie informacji o poziomie zagroźenia środowiska po wypadku. Przez okres
prowadzonego monitoringu nie stwierdzono wycieków paliwa z wraku.
Na powierzchni akwenu nie zauważono śladów produktów ropopochodnych.
Właściciel MIZ-20 podjął próby wydobycia zatopionej jednostki. Akcja wydobycia
zakończyła się niepowodzeniem. Urząd uzyskał informacje od Właściciela MIZ-20
o ponowieniu próby wydobycia w najbliższych miesiącach. Urząd mając informacje
o braku wycieku paliwa i o ponowieniu próby wydobycia zatopionej jednostki
w najbliższym czasie odstąpił od wydania nakazu usunięcia wraku lub paliwa
z wraku przez Właściciela MIZ-20 w okresie 2015-2018. W związku z zaprzestaniem
działań przez armatora w 2019 L, dnia 12 czerwca 2019 r. Urząd zwrócił się
z zapytaniem o planowane działania armatora w tym zakresie. W przypadku braku
działań Urząd rozpocznie procedurę wydobycia wraku na koszt armatora.

Informację o zanieczyszczeniu powstałym z wraku jednostki ŚWI-82, która zatonęła
w 2019 L otrzymano od Straży Granicznej oraz Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa20,która potwierdziła obecność zanieczyszczenia nie nadającego się
do bezpośredniego usunięcia. W informacji uzyskanej od armatora ustalono, że na
jednostce w chwili zatonięcia znajdowało się około 700 I paliwa lekkiego, z czego
duża część wypłynęła w momencie zatonięcia. Dyrektor wyjaśnił, że wyda
armatorowi jednostki ŚWI-82 nakaz usunięcia paliwa z wraku po zakończeniu
trwającego postępowania prokuratorskiego.

(akta kontroli str. 98-565, 1290-1702, 1722-1776, 1850-1873)
2.4. Na obszarze właściwości terytorialnej Urzędu , podczas obchodów brzegu
morskiego prowadzonych w ramach nadzoru pasa technicznego nie stwierdzono
zanieczyszczenia materiałami niebezpiecznymi pochodzącymi z morza. Ponadto
zidentyfikowane obiekty nie wskazywały na to, aby mogły stanowić ryzyko
zanieczyszczenia środowiska lub podejrzenia takiego zanieczyszczenia.
Zadania związane z nadzorem pasa technicznego zostały powierzone
Inspektoratowi Ochrony Wybrzeża (dalej: IOW)21, w skład którego wchodziło 5
Obwodów Ochrony Wybrzeża, tj. Międzyzdroje, Niechorze, Wolin, Nowe Warpno
oraz Kanał Piastowski, realizujących swoje zadania za pośrednictwem podległych
Obchodów. Bezpośredni nadzór nad powierzonymi odcinkami pasa technicznego
obchodu pełnili pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nadzorców. Kadra IOW
(kierownicy obwodów oraz nadzorcy) była szkolona w zakresie postępowania

20 Dalej: ,SAR'.
21 Dalej: ,laW'
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mandatowego. Dyrektor wyjaśnił, że w trakcie powyższego szkolenia poruszany był
temat postępowania na wypadek znalezienia materiałów niebezpiecznych
i wybuchowych.
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że wykonywane obchody nie miały ściśle określonej
częstotliwości oraz formy. Urząd nie posiadał urządzeń pozwalających na wstępną
weryfikację materiałów niebezpiecznych podczas wykonywanych obchodów oraz nie
występował o doposażenie w przedmiotowy sprzęt, ponieważ nie obejmowało to
kompetencji Urzędu. Z wyjaśnień wynika także, że law nie posiadał procedur na
wypadek znalezienia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. W przypadku
znalezienia takich materiałów pracownik powinien był zawiadomić przełożonego
i Policję, pozostając na miejscu i zabezpieczając dostęp do obiektu przez osoby
postronne. Ponadto, z wyjaśnień Dyrektora wynika, że instrukcja, o której mowa
w punkcie 1.2 niniejszego wystąpienia była ogólnodostępna i znajdowała się na
stronie internetowej Urzędu, natomiast jej aktualizacja z dnia 12.07.2019 r. została
przekazana systemem E-dok22pracownikom law.

(akta kontroli str. 11-401, 1290-1702,1850-1873)

2.5. W latach 2016 - 2019 (I półrocze) Urząd Morski w Szczecinie zrealizował 10
umów na utrzymaniowe prace czerpalne oraz jedną na przebudowę torów wodnych.
Urząd był w trakcie realizacji projektów: "Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-
Szczecin do głębokości 12,5 m", "Poprawa infrastruktury dostępowej do portu
w Policach" oraz ,,Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy".
W toku kontroli analizie poddano inwestycję p.n. "Zaprojektowanie oraz wykonanie
robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego
Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m"23 realizowaną na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub
przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra24.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 10 w/w ustawy, który przewidywał, że inwestycja
obejmuje roboty, dostawy i usługi w zakresie rozpoznawania i usuwania z obszaru
inwestycji przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności niewybuchów - Dyrektor
Urzędu zawarł w umowie postanowienie o obowiązku wykonawcy do
przeprowadzenia prac mających na celu wydobycie materiałów ferromagnetycznych
potencjalnie niebezpiecznych25. W umowie nie zawarto natomiast zapisów
dotyczących rozpoznania i usuwania bojowych środków trujących. Z wyjaśnień
Naczelnika Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego wynika, że w/w postanowienia
nie zostały zawarte w umowie, ponieważ:
- nie było jakichkolwiek przesłanek historycznych o składowaniu lub przeładunku bśt
w rejonie prowadzonej inwestycji,
- w latach 70 - tych prowadzone były prace modernizacyjne toru wodnego
polegające na pogłębieniu z 9,6 do 10,5 m, w trakcie których nie znaleziono bśt,
- na etapie prac przygotowawczych pobrane zostały próbki z dna toru wodnego
i przebadane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że
odpady nie są niebezpieczne26. Badania przeprowadzono na obecność metali
ciężkich m.in.: arsenu, chromu, rtęci, ołowiu oraz oznaczono właściwości drażniące,
żrące, zakaźne, szkodliwe i toksyczne. Przy obecności bśt na dnie akwenu z dużym

22System dystrybucji dokumentów w Urzędzie.
23Na podstawie kontraktu nr 40fTI-PRl2018 zawartego dnia 28.09.2018 r.
24Dz. U. z 2017 r. poz. 990.
25Materialy ferromagnetyczne - materiały, które wytwarzają wokół siebie pole magnetyczne. Przykłady

ferromagnetyków: żelazo, kobalt, nikiel oraz niektóre ich stopy.
26Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347.
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prawdopodobieństwem można by stwierdzić, że urobek byłby zanieczyszczony
i uznany za niebezpieczny. Wyniki badań potwierdziły, że urobek nie był
niebezpieczny.
Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że podczas realizacji inwestycji nie miały miejsca
incydenty związane z zatopioną bronią chemiczną.

(akta kontroli str. 98-839)
2.6. Na obszarach będących we właściwości terytorialnej Urzędu wyznaczono
siedem obszarów Natura 2000 obejmujących:
- obszary wód morskich t.j.: obszar specjalnej ochrony ptaków "Zatoka Pomorska"
i "Zalew Szczeciński" oraz specjalny obszar ochrony siedlisk / obszar mający
znaczenie dla Wspólnoty "Ostoja na Zatoce Pomorskiej",
- częściowo obszar wód morskich i obszar lądowy t.j.: obszar specjalnej ochrony
ptaków "Zalew Kamieński i Dziwna" oraz specjalny obszar ochrony siedlisk / obszar
mający znaczenie dla Wspólnoty "Ujście Odry i Zalew Szczeciński",
- częściowo obszar wód morskich i obszar lądowy będący we właściwości Dyrektora
Urzędu oraz obszar lądowy i morski Wolińskiego Parku Narodowego: specjalny
obszar ochrony siedlisk / obszar mający znaczenie dla Wspólnoty "Wolin i Uznam"
oraz obszar specjalnej ochrony ptaków "Delta Świny".
Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody27, Dyrektor sporządził pięć
projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 dla obszarów morskich będących
w jego właściwości. Z tego dwa projekty planów ochrony tj. dla obszaru "Zatoka
Pomorska" i Ostoja na Zatoce Pomorskiej" zostały przesłane do Ministerstwa
Środowiska celem rozpoczęcia procesu legislacyjnego. Projekty planów dla
obszarów "Zalew Szczeciński", "Zalew Kamieński i Dziwna", "Ujście Odry i Zalew
Szczeciński" nie zostały przekazane do dalszego procedowania, ponieważ jak
wyjaśnił Dyrektor wymagały aktualizacji w zakresie obowiązujących przepisów
prawa. Ponadto z wyjaśnień Dyrektora wynika, że dla dwóch pozostałych obszarów
tj. "Wolin i Uznam" oraz "Delta Świny", powinny zostać sporządzone trzy odrębne
dokumenty planistyczne z uwagi na fakt, że w/w obszary znajdowały się pod
nadzorem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie28,Dyrektora
Wolińskiego Parku Narodowego oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Aby zapewnić spójność opracowania i realizację celów ochrony dla w/w obszarów,
prace przy sporządzeniu projektu planu ochrony obszarów Natura 2000 zostały
podjęte przez RDOŚ.
Plany ochrony dla ww. obszarów Natura 2000 nie zostały ustanowione w drodze
rozporządzenia przez Ministra Środowiska.
Przekazane przez Dyrektora do Ministerstwa Środowiska projekty uwzględniały
zagrożenia z tytułu materiałów niebezpiecznych zgodnie z poniższym zakresem:
- projekt planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Ostoja na Zatoce
Pomorskiej" uwzględniał istniejące i potencjalne zagrożenia związane z materiałami
niebezpiecznymi - odpowiednio zanieczyszczenie wód morskich, powodujące m.in.
kumulację substancji toksycznych w tkance tłuszczowej oraz zanieczyszczenie wód
morskich pochodzące ze środków bojowych zdeponowanych na dnie Bałtyku
(Głębia Bornholmska),
- projekt planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków "Zatoka Pomorska"
uwzględniał istniejące zagrożenie spowodowane zanieczyszczeniem wód morskich
substancjami ropopochodnymi i innymi szkodliwymi związkami chemicznymi, np.:
przez jednostki pływające i stacjonujące w portach, przystaniach itp.
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że celem planu ochrony, oprócz wykazania
i przedstawienia jakie przedmioty w danym obszarze Natura 2000 podlegają

27 Dz. U. 2018 poz. 1614, ze zm.
28 Dalej: .RDOS·
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ochronie, było również podanie w jaki sposób należy je chronić. Plan ochrony nie
dotyczył prowadzenia badań materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie
morza, a jego istotą była analiza ilościowa i jakościowa danych dotyczących
przedmiotów ochrony. Propozycje działań ochronnych przedstawionych
w projektach planów nie były nakierowane bezpośrednio na zagrożenia, a na
przedmioty ochrony. Ponadto wobec zanieczyszczenia pochodzącego ze środków
bojowych zdeponowanych na dnie Bałtyku (Głębia Bornholmska), Dyrektor wyjaśnił,
że źródło potencjalnego zagrożenia było zlokalizowane poza rozpatrywanym
obszarem Natura 2000 oraz terytorium RP. Zatem strona Polska nie miała
możliwości prawnych, aby poprzez swoje krajowe regulacje nakładać inne kraje
propozycje działań ochronnych w celu eliminacji zagrożeń.
Według wyjaśnień Dyrektora nadzór nad w/w obszarami sprawował przez:
- sporządzenie projektów planów ochrony tych obszarów,
- sporządzanie i przekazywanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
oceny realizacji ochrony tych obszarów,
- opiniowanie i uzgadnianie: realizacji przedsięwzięć na obszarach morskich
w ramach postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oraz na obszar Natura 2000; skutków realizacji polityk, strategii i planów
lub programów dotyczących obszarów morskich w ramach strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko oraz udziału w postępowaniach w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
w obszarach morskich.

(akta kontroli str. 98-565,1187-1275,1850-1873)

2.7. Urząd był przygotowany na wystąpienie sytuacji kryzysowej.
Urząd posiadał dokument pt. Plan Reagowania Kryzysowego Urzędu Morskiego
w 8zczecinie29, w którym uwzględnione zostały zagrożenia z tytułu m. in.:
chemicznego skażenia wód morskich przez bojowe środki trujące, uwolnienia się do
wód morskich niebezpiecznych substancji chemicznych w wyniku katastrofy
morskiej oraz rozlewu materiałów ropopochodnych w wyniku kolizji lub zatonięcia
tankowców. Ponadto Plan Reagowania zawierał m.in.: procedurę przekazywania
informacjami w kierowaniu działaniami ratunkowymi w zakresie ochrony żeglugi
i portów; określał zasady kierowania działaniami ratunkowymi, rozszerzył skład
powołanego zespołu reagowania kryzysowego, jego zadania oraz zasady
przekazywania informacji, precyzował cykl zadaniowy zespołu reagowania
kryzysowego oraz plan obiegu informacji.
Ponadto Kapitanaty Portów30 posiadały instrukcje składania zgłoszeń na wypadek
zanieczyszczenia środowiska, natomiast dla terenów portowych zarządzanych przez
Dyrektora sporządzone zostały plany zwalczania zanieczyszczeń na wodach
portowych31.

(akta kontroli str. 98-565, 1290-1702, 1850-1873)
W 2018 i 2019 r. kadra kierownicza Urzędu uczestniczyła w szkoleniach obronnych,
w ramach których podejmowana była tematyka m. in: zarządzania kryzysowego,
systemów ostrzegania, alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach. Pracownicy
Urzędu nie byli natomiast szkoleni w zakresie materiałów niebezpiecznych i ich
identyfikacji, ponieważ jak wynika z wyjaśnień Dyrektora działania związane
z identyfikacją i usuwaniem powinny były być zgłaszane do jednostek Marynarki

29 Dalej: Plan Reagowania.
3D Dziwn6w, Świnoujście, Szczecin, Trzebież.
31 tj.: ,Plan zwalczania zanieczyszczeń na wodach portowych dla portu w Trzebieży, w Nowym Warpnie

i w Wolinie' oraz ,Plan zwalczania zanieczyszczeń na wodach portowych dla portu w Dziwnowie, w Kamieniu
Pomorskim, w Międzyzdrojach, w Mrzeżynie i w Lubinie oraz dla przystani rybackiej w Niechorzu iw Rewalu'.
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Wojennej. Dyrektor wyjaśnił, że w 2018 r. Urząd Morski w Szczecinie uczestniczył
w działaniu związanym z identyfikacją zagrożeń w związku z zatopionymi
materiałami (bojowymi środkami chemicznymi) w ramach ćwiczenia PATROL.
Celem ćwiczenia było m.in. sprawdzenie procedur postępowania służb (wojskowych
i cywilnych) oraz obsad centrów zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia
skażeniami. Ćwiczenie PATROL 18 zostało przeprowadzone na wodach portowych
w Dziwnowie w dniu 17 października 2018 r. Scenariusz ćwiczenia zakładał
wyłowienie przez załogę statku rybackiego pojemnika z substancją
wysokotoksyczną. W ćwiczeniu brały udział: Marynarka Wojenna, Straż Pożarna,
Straż Graniczna, SAR, Policja, Inspektorat Rybołówstwa Morskiego oraz
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Realizacja ćwiczenia przebiegła
zgodnie z planem. W ćwiczeniu uczestniczyło 6 pracowników Urzędu, w tym 2
z Biura Spraw Obronnych Żeglugi oraz 4 z Kapitanatu Portu Dziwnów.

(akta kontroli str. 1290-1702)
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że nie posiadał na wyposażeniu sprzętu do
dekontaminacji jednostek pływających, ani nie ponosił kosztów z tym związanych.
W sprzęt ten wyposażone były jednostki Marynarki Wojennej oraz Państwowej
Straży Pożarnej. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że do zadań Kapitanatów Portów
należało każdorazowe wyznaczanie miejsc do dekontaminacji statków
z uwzględnieniem warunków hydrometeorologicznych tj.: siły i kierunku wiatru.
Z wyjaśnień Dyrektora wynika również, że Urząd nie zidentyfikował żadnych potrzeb
zakupu wyposażenia i urządzeń do identyfikacji skażeń oraz nie występował
o przyznanie środków na ten cel, ponieważ powyższy zakres nie należał do zadań
administracji morskiej.

(akta kontroli str. 1270-1702)
2.8. W latach 2016 - 2019 (I połowa) na obszarze właściwości terytorialnej
Dyrektora miało miejsce jedno zdarzenie związane z wydobyciem się substancji
ropopochodnej z wraku SWI-82, w którym podjęto adekwatne działania do skali
zagrożenia w celu usunięcia skutków zanieczyszczenia. Dokonano oceny faktycznej
sytuacji w celu ustalenia rodzaju i stopnia zanieczyszczenia morza oraz skali
zagrożenia. Z uwagi na rodzaj zanieczyszczenia, SAR odstąpił od jego usunięcia.
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że w trakcie prowadzenia działań nie wystąpiły żadne
trudności we współpracy z innymi jednostkami biorącymi udział w akcji
poszukiwawczej załogi kutra ŚWI-82.

(akta kontroli str. 98-565,1290-1595,1709-1720,1722-1776,1850-1873)
2.9. Urząd nie podejmował działań wobec bśt, w związku z ustaleniami dokonanymi
w punkcie 2.1 niniejszego wystąpienia o braku incydentów związanych z bronią
chemiczną w obszarze właściwości terytorialnej Urzędu.
Na wypadek wyłowienia bśt, obowiązywała w Urzędzie "Instrukcja postępowania
załóg statków morskich na wypadek wyłowienia lub wydobycia z morza bojowych
środków chemicznych" z 1997 r., która została sporządzona w odpowiedzi na
stwierdzone w raporcie HELCOM Chemu wysokie ryzyko związane z ewentualnym
wydobyciem zatopionej broni chemicznej, stanowiącym zagrożenie dla załóg
statków rybackich. Zawierała ona m.in. szczegółowe wytyczne postępowania na
wypadek wyłowienia oraz wydobycia na pokład bojowych środków chemicznych,
punkty alarmowania, charakterystykę bojowych środków chemicznych, zasady
udzielania pierwszej pomocy w przypadku skażenia oraz zasady sporządzania
meldunku. Pismem z dnia 30 sierpnia 2018 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej zwrócił się do Dyrektorów Urzędów Morskich o zaktualizowanie
instrukcji w sprawie postępowania w przypadku wyłowienia amunicji chemicznej.
W odpowiedzi na powyższe dnia 15 kwietnia 2019 r. Dyrektor przekazał projekt
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nowej instrukcji. Zaktualizowana instrukcja została opublikowana 12 lipca 2019 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Wprowadzono
m.in.:
- zapis nakładający na kierowników jednostek pływających obowiązek do

zapoznania załogi z instrukcją;
- informację, że wewnątrz bryły może znajdować się aktywne urządzenie

wybuchowe, co stanowi dodatkowe zagrożenie;
_ zalecenie wyposażenia jednostek pływających w Indywidualny Pakiet Likwidacji

Skażeń;
_ rozszerzenie wykazu Punktów Alarmowania m. in. o Bosmanaty, dodano numery

telefonów alarmowych;
- graficzne przedstawienie zasad postępowania - piktogramy.

(akta kontroli str. 98-565,1874-1883)

Stwierdzona W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nieprawidłowość stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Dyrektor, pomimo obowiązku wynikającego z § 4 rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy
urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną nie opracowywał
rocznych planów współpracy z Marynarką Wojenną w zakresie określonym w §1
tego rozporządzenia.
Dyrektor wyjaśnił, że dnia 4 czerwca 2008 r. Dyrektorzy Urzędów Morskich32
podpisali z dowódcą Marynarki Wojennej Rp33"Porozumienie w sprawie współpracy
w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa morskiego w obszarach morskich RP
i reagowania w niebezpieczeństwie". Strony w/w porozumienia ustaliły, że roczne
plany współpracy będą podpisywane między Dyrektorem Urzędu, a Dowódcą MW
lub Dowódcami / Szefami jednostek organizacyjnych MW, zatem roczny plan
współpracy podpisywany był z Szefem BHMW jako przedstawicielem MW.
W świetle czego obowiązek wynikający z § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów
morskich MW i SG został zrealizowany prawidłowo. Ponadto, plan współpracy
zawarty dnia 19.02.2019 r. z BHMW obejmował zadania w tych aspektach, które
były najistotniejsze dla bieżącej współpracy, co nie zmieniało faktu, że strony
współpracowały ze sobą w pełnym zakresie wynikającym z w/w porozumienia oraz
rozporządzenia.

(akta kontroli str. 1777-1849)
W ocenie NIK przepisy cytowanego rozporządzenia wskazują jednoznacznie, że
urzędy morskie w porozumieniu z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną
opracowują roczne plany współpracy w zakresie określonym w rozporządzeniu,
zatem stałe porozumienie, na które wskazuje Dyrektor, nie spełnia wymogów w nim
wskazanych. Ponadto opracowywane corocznie plany współpracy z nie zawierały
wszystkich wskazanych w ww. rozporządzeniu zagadnień, które należało uzgodnić
z Marynarką Wojenną.

OCENA CZĄSTKOWA Urząd był przygotowany na wystąpienie sytuacji kryzysowej. Obowiązywała
"Instrukcja postępowania załóg statków morskich na wypadek wyłowienia lub
wydobycia z morza bojowych środków chemicznych" z 1997 r., a w okresie objętym
kontrolą prowadzono prace związane z jej aktualizacją. W ramach nadzoru nad
obszarami Natura 2000 opracowywano projekty planów ich ochrony.

32 Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.
33 Dalej: ,MW'.
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Urząd współpracował m.in. z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej
i Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Jednak nie opracowano planów współpracy
z Marynarką Wojenną wymaganych przepisami § 4 rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy
urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.
W okresie objętym kontrolą Dyrektor Urzędu nie korzystał z uprawnień do usunięcia
wraku (MIZ-20) na koszt armatora, zalegającego w jego obszarach morskich.

IV. Uwagi i wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

Wnioski Podjęcie działań mających na celu:
1. Inwentaryzację zatopionych w morzu materiałów niebezpiecznych i ocenę skali

wystąpienia zagrożeń środowiskowych, przy uwzględnieniu możliwości
finansowych, technicznych i organizacyjnych Urzędu;

2. Opracowanie rocznych planów współpracy z Marynarka Wojenną zgodnie
z zasadami i w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie współpracy
z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

Uwagi Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.

V. 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 NIK kierownikowi 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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.
Gdańsk, sierpnia 2019 r.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Kontroler
Marta Gajewska

Starszy inspektor kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
Ewa Jasiurska-Kluczek

I-I I-I

podpis podpis
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Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał:

Dyrektor Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli
Ewa Jasiurska-Kluczek

podpis
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Na podstawie art. 35c ust. 1 ustawy o NIK w powyższym tekście dokonano
sprostowania oczywistej omy/ki pisarskiej poprzez: zastąpienie użytego na str. 3
wystąpienia numeru strony "1" numerem "3" oraz zmianę odpowiednio numeracji
kolejnych stron.

a.Q...A.Q.: ...4?!~~ł.~\,I

data

'1..2,-'\.l.A..v:~-ł/'A I • - IJ., , ,..~
podpis dyrektora
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