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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
P/17/033 – Infrastruktura dostępowa do portów morskich. 

Jednostka  

przeprowadzająca kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Szczecinie1 

Kontrolerzy 1. Sylwia Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/145/2017 

z dnia 13 września 2017 r.  

2. Bogusław Wójcik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/149/2017 z dnia 25 

września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka kontrolowana Urząd Morski w Szczecinie2, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Wojciech Zdanowicz, Dyrektor Urzędu3 od 1 lipca 2017 r. Od 3 września 2008 r. do 30 czerwca 2017 r. 

stanowisko to zajmował Andrzej Borowiec. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

W latach 2014-2017 (do 15.12) Urząd wykonywał zadania polegające na budowie, 

modernizacji i utrzymaniu infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, w tym dwóch portów 

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Świnoujście i Szczecin).  

W tym okresie realizowano sześć zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej 2.773.265,4 tys. 

zł5, a wydatki poniesione na te zadania wyniosły łącznie 1.256.153,4 tys. zł. Na bieżące utrzymanie torów 

wodnych wydatkowano ogółem 51.067,3 tys. zł6. 

Wyboru wykonawców zadań dokonano z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych7 i należycie zabezpieczono interesy Urzędu w zawartych umowach. W wyniku wykonania zadań 

inwestycyjnych osiągnięto zamierzone efekty. W związku z ich realizacją stwierdzono jednak następujące 

nieprawidłowości: 

 nienaliczenie kar umownych o łącznej szacunkowej wartości 508,6 tys. zł za opóźnienia w realizacji 

dwóch inwestycji, 

 nieprawidłową klasyfikację oraz ewidencję w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych, co 

skutkowało zaniżeniem wartości bilansowej aktywów Urzędu na łączną kwotę 461,2 tys. zł oraz w 

konsekwencji zaniżeniem wyniku finansowego jednostki. Ponadto w 2017 r. nieprawidłowo 

sklasyfikowano i zaewidencjonowano wydatek w kwocie 62,0 tys. zł, 

                                                           
1 Dalej: NIK. 
2 Dalej: Urząd. 
3 Dalej: Dyrektor. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli 

sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 

funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 

objaśnienie. 
5 W tym koszt całkowity jednego z projektów określony w dokumencie implementacyjnym do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z 

perspektywą do 2030 r.).   
6 Od 01.01.2014 r. do 30.09.2017 r. 
7 Dz.U. z 2017 r., poz. 1579; dalej: ustawy pzp. 

Ocena ogólna 



 brak, w przypadku jednego zadania, należytego nadzoru nad jego realizacją, w wyniku czego wykonawca 

nie został obciążony kosztami przeprowadzenia przez Urząd sondażu poroboczego w wysokości 6,9 tys. 

zł, a sprawozdanie z rozliczenia inwestycji przekazano dysponentowi środków z opóźnieniem 

wynoszącym 72 dni. 

Środki finansowe, którymi Urząd dysponował na realizację zadań ustawowych, nie pozwalały na uzyskanie i 

utrzymanie parametrów (wymaganych przepisami) na wszystkich odcinkach torów wodnych. Wskutek tego 

obowiązywały na nich ograniczenia polegające m.in. na jednokierunkowym ruchu statków, konieczności 

nawigowania określoną częścią toru wodnego czy zachowywania odpowiedniej prędkości.  

W obszarze bieżących robót pogłębiarskich dopuszczono do nieprawidłowości, stwierdzono m. in: 

 zapłatę wynagrodzenia w wysokości 138,9 tys. zł za bezumownie wykonane prace czerpalne, 

 zaniżenie o kwotę 43 tys. zł naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji dwóch 

umów,  

 nieobciążenie wykonawcy poprawkowych prac czerpalnych kosztami wykonywania przez 

Urząd ponownych sondaży na kwotę 7,6 tys. zł,  

 brak bieżącego weryfikowania ilości urobku odkładanego do morza w roku 2017, czego 

skutkiem było przekroczenie o 13,1 tys. m
3
 jego wielkości określonej w decyzji 

administracyjnej. 

Ponadto Urząd nie dotrzymywał warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych odnoszących się do 

obowiązkowego badania wód i gruntu pod kątem ich zanieczyszczeń.  

Mimo, iż w wyniku realizacji umów na prace czerpalno-refulacyjne osiągnięto zamierzony rezultat8, w ocenie 

NIK nadzór nad ich realizacją nie był w pełni skuteczny. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie inwestycji do realizacji i wybór wykonawców 

1.1 W latach 2014-20179 Urząd realizował sześć zadań inwestycyjnych dotyczących 

budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury zapewniającej dostęp do portów 

w Świnoujściu i Szczecinie, o łącznej wartości kosztorysowej 2.773.265,4 tys. zł, w tym: 

1) Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieleński) etap II, strona 

wschodnia i zachodnia (wartość kosztorysowa inwestycji 318.830 tys. zł, okres realizacji od 22.09.2008 r. 

do 31.12.2015 r.); 

2) Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu (1.016.754 tys. zł, 07.09.2009 r. - 

22.12.2014 r.); 

3) Modernizacja toru wodnego Świnoujście –Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze 

(1.753,4 tys. zł, 27.02.2014 r. – 17.12.2015 r.); 

4) Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie 

nawigacyjne (35.880 tys. zł, 17.07.2014 r. – 04.12.2015 r.); 

5) Przebudowa podejściowego toru wodnego do Świnoujścia na odcinku km 00.000-00.800 oraz toru 

wodnego Świnoujście – Szczecin na odcinku 00.000-03.100 (15.068 tys. zł, 15.06 – 03.10.2016 r.); 

6) Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – wywiad ferromagnetyczny 

(1.384.980 tys. zł10, 05.06.2017 – 03.09.2017 r.). 

Wartość wynagrodzenia wykonawców, wg zawartych umów11 wyniosła  1.291.548,2 tys. zł. Do 31.10.2017 r. 

z tytułu realizacji ww. inwestycji Urząd poniósł wydatki w łącznej kwocie  1.256.153,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 98-116) 

Przygotowanie inwestycji do realizacji i wybór wykonawców wykonywane były przez Urząd w terminach 

określonych w dokumentach programowych12. 

                                                           
8 Wskaźnik prac wykonanych w zakresie wyczerpania urobku w stosunku do prac zleconych wahał się od 96,2% do 99,1%. 
9 Do 31.10.2017 r. 
10 Kwota dotyczy wartości kosztorysowej całej inwestycji w zakresie Modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. 

Wartość kosztorysowa badanego zadania oszacowana została na 4.700,00 tys. zł. 
11 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK, tj. do 15.12.2017 r. 
12 Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r. z października 2014 r.; program rozwoju 

polskich portów morskich do roku 2020 - z lipca 2013 r.  
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(dowód: akta kontroli str. 7-14, 98-116,123-129) 

1.2 Kontrolą objęto cztery zadania inwestycyjne o łącznej wartości kosztorysowej  57.401,4 tys. zł: 

1) Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze13, 

2) Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie 

nawigacyjne14, 

3) Przebudowa podejściowego toru wodnego do Świnoujścia na odcinku km 00.000-00.800 oraz toru 

wodnego Świnoujście – Szczecin na odcinku 00.000-03.10015, 

4) Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – wywiad ferromagnetyczny16. 

Inwestycja przebudowy podejściowego TW oraz TWŚ-S została w całości sfinansowana z budżetu państwa. 

W pozostałych trzech przypadkach na realizację inwestycji otrzymano 85% dofinansowanie z budżetu 

środków Unii Europejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 60-116) 

W związku z realizacją ww. inwestycji, Urząd przeprowadził ogółem: siedem postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego17, jedno postępowanie w trybie zamówienia z 

wolnej ręki18 oraz cztery postępowania w trybie zapytania ofertowego19. W ich wyniku zawarto 12 umów na 

łączną kwotę 49.243.992,10 zł. Umowy z wykonawcami zostały zawarte zgodnie z zasadami i w trybie 

określonym przepisami ustawy pzp oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie. 

(dowód: akta kontroli str. 860-864, 881, 902, 917-920, 994-999, 1009-1012, 1019-1022, 1155-1168,1214-1218) 

We wszystkich objętych badaniem umowach, interesy Urzędu zostały zabezpieczone poprzez ustalenie 

terminów zakończenia etapów robót, określenie kar umownych, ustalenie procedury odbioru, a także trybu 

usunięcia wad i usterek w przedmiocie umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 735-748, 831-840, 849-857, 882-887, 903-910, 921-925, 936-993, 1029-1036, 1086-

1095, 1186-1213) 

1.3 Spośród czterech objętych badaniem zadań, program inwestycji zawierający elementy określone w § 6 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 

finansowania inwestycji z budżetu państwa20 opracowany został dla zadania przebudowa podejściowego TW 

oraz TWŚ-S.  

(dowód: akta kontroli str. 1145-1151, 1171-1173) 

Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła: „Rozporządzenie RM z dnia 10.12.2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa dotyczy inwestycji realizowanych z udziałem 

środków budżetu państwa. Dla takich inwestycji jest obowiązek sporządzania programów inwestycji, które 

podlegają akceptacji przez Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. W przypadku inwestycji 

realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich rolę tą pełni studium wykonalności, które podlega 

zatwierdzeniu przez Instytucję wdrażającą i zarządzającą.” 

(dowód: akta kontroli str. 1288, 1298) 

Przygotowanie inwestycji do realizacji oraz dokonane w związku z nimi zamówienia publiczne i zawarte 

umowy nie były przedmiotem kontroli komórki kontroli wewnętrznej Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 1259, 1264, 1407-1408, 1418-1423) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

                                                           
13 Dalej: modernizacja TWŚ-S – prace przygotowawcze. 
14 Dalej: modernizacja infrastruktury – oznakowanie nawigacyjne. 
15 Dalej: przebudowa podejściowego TW oraz TWŚ-S.   
16 Dalej: modernizacja TWŚ-S – wywiad ferromagnetyczny. 
17 W tym trzy postępowania dotyczące realizacji inwestycji Modernizacja infrastruktury – oznakowanie nawigacyjne (postępowania w zakresie 

wyboru: wykonawcy robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu, dostawcy ładowarek teleskopowych) oraz po jednym postępowaniu w związku z 

realizacją pozostałych inwestycji. 
18 Postępowanie dotyczyło wykonania programu funkcjonalno-użytkowego (dalej PFU) dla inwestycji Modernizacja TWŚ-S.   
19 Postępowania w związku z realizacją inwestycji: Modernizacja TWŚ-S – wykonanie aktualizacji studium wykonalności i PFU oraz 

Modernizacja infrastruktury – oznakowanie nawigacyjne – trzy postępowania dotyczące: 1) sporządzenia studium wykonalności, przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych i wniosku o dofinansowanie; 2) raportu środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 3) zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej etapu przygotowania inwestycji. 
20 Dz.U. Nr 238, poz. 1579, dalej: rozporządzenie w sprawie finansowania inwestycji z budżetu państwa.  

Ustalone 
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Urząd wykonał zadania w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji. Realizacja zadań 

wynikała z założeń przyjętych w dokumentach programowych. Wyboru wykonawców zadań 

dokonano z zastosowaniem ustawy pzp. Należycie zabezpieczono interesy Urzędu 

w zawieranych umowach.  

2. Realizacja inwestycji 

2.1 Modernizacja TWŚ-S – prace przygotowawcze. 

W związku z realizacją inwestycji, Urząd zawarł trzy umowy o łącznej wartości 1.850.840 zł 

dotyczące: 

1. opracowania studium wykonalności dla inwestycji i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i 

obszary Natura 200021 oraz opracowań pomocniczych – umowa nr 10/TI-P/2014 z 27.02.2014 r. na kwotę 

1.594.000 zł; 

2. wykonania PFU dla inwestycji Modernizacja TWŚ-S – umowa na kwotę 132.840 zł; 

3. wykonania aktualizacji studium wykonalności oraz PFU – umowa na kwotę 124.000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 735-748, 831-840, 849-857) 

Termin realizacji umowy nr 10/TI-P/2014 określono na 31.08.2015 r. Aneksem z 5.08.2015 r. przedłużono 

termin przekazania do Urzędu dwóch opracowań: 1) raportu OOŚ – do 25.09.2015 r., 2) studium 

wykonalności dla inwestycji – do 5.10.2015 r. 

Jako uzasadnienie wydłużenia terminu wskazano zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

która nastąpiła po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a która miała wpływ na 

realizację umowy22.  

Stosownie do zapisów umowy terminy dostarczenia oraz weryfikacji poszczególnych opracowań zostały 

określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

(dowód: akta kontroli str. 737, 747-748, 807, 842, 865-870) 

1) W ramach umowy nr 10/TI-P/2014 w niżej wskazanych terminach wykonawca przedłożył następujące 

opracowania: 

a) Wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska23 o wydanie decyzji środowiskowej; kartę 

informacyjną przedsięwzięcia24 wraz z wnioskiem do RDOŚ o ustalenie zakresu raportu OOŚ – w dniu 

13.06.2014 r., tj. zgodnie z terminem wynikającym z zatwierdzonego harmonogramu.  

Pismem z 2.07.2014 r. Dyrektor Urzędu przekazał wykonawcy uwagi25, wyznaczył spotkanie konsultacyjne 

na dzień 7.07.2014 r. oraz dwutygodniowy termin na uzupełnienie KIP (do 21.07.2014 r.). Wykonawca 

przedłożył poprawione opracowanie w terminie. Ze względu na znaczną liczbę dalszych uwag26, Dyrektor 

Urzędu wyznaczył nowy termin na uzupełnienie KIP do 11.08.2014 r. Wykonawca ponownie zgłosił wniosek 
                                                           
21 Dalej: raport OOŚ. 
22 W dniu 7.05.2015 r. nastąpiła zmiana rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji 

wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.U. poz. 733), a 

także określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzącej w skład infrastruktury portowej dla 

każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.U. poz. 732). 
23 Dalej: RDOŚ. 
24 Dalej: KIP. 
25 Wskazane w piśmie braki dotyczyły m. in: 1) poprawienia w nagłówku nazwy dokumentu, tak aby była zgodność z nazewnictwem 

wynikającym z ustawy, 2) dokonania ponownej analizy kwalifikacji przedsięwzięcia, z uwagi na to, iż TWŚ-S zlokalizowany jest na morskich 

wodach wewnętrznych, a nie tylko na wodach śródlądowych, 3) uwzględnienia w opisie przedsięwzięcia również możliwości rozbudowy, 

przebudowy istniejących pół refulacyjnych, 4) uzupełnienia o wszystkie dane zestawienia właścicieli działek objętych inwestycją, 5) wskazania, 

czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinka drzew) oraz zamieszczenia wykazu gatunków roślin i 

zwierząt, a także siedlisk przyrodniczych, dla których wyznaczono obszary Natura 2000, 6) uzupełnienia opisów wariantów inwestycyjnych 

dotyczących gospodarowania urobkiem pogłębiarskim, 7) uzupełnienia szacunkowych danych w zakresie przewidywanej ilości wykorzystywanej 

wody, surowców, materiałów, paliw, oraz energii, 8) uzupełnienia informacji dotyczących transgranicznego oddziaływania inwestycji na 

środowisko, 9) wskazania podstawowych aktów prawnych wraz ze zmianami.  
26 W ocenie Dyrektora Urzędu opracowanie nadal posiadało braki, nie wypełniało wytycznych RDOŚ, było niespójne i niedbale wykonane. Braki 

w opracowaniu dotyczyły m.in.: 1) błędów w zestawieniu właścicieli działek objętych inwestycją, 2) niewskazania gatunków roślin i zwierząt, a 

także siedlisk przyrodniczych dla których wyznaczono obszary Natura 2000, 3) niewskazania wariantów rozbudowy pól refulacyjnych, 4) 

nieuwzględnienia okoliczności i rozwiązań chroniących środowisko zapewniających dotrzymanie standardów minimalizujących negatywny wpływ 

na środowisko, 5) nieuzupełnienia informacji dotyczących transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.  
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o wydanie decyzji środowiskowej 12.08.2014 r. Pismem z 29.08.2014 r. Dyrektor Urzędu wezwał wykonawcę 

do uzupełnienia brakującej dokumentacji27, wyznaczając termin do 3.09.2014 r. Protokół odbioru 

częściowego opracowania został podpisany 8.09.2014 r. 

Z tytułu przekroczenia terminu na usunięcie wad i usterek o jeden dzień (za okres od 11.08 do 12.08.2014 r.) 

wykonawca został obciążony karą umowną w wysokości 3.188,00 zł.  

Zapłata wynagrodzenia (7.969,99 zł) nastąpiła 16.10.2014 r., po przedłożeniu przez wykonawcę faktury.  

(dowód: akta kontroli str. 751-768, 865-871)  

b) Teoretyczny – matematyczny model TWŚ-S - w dniu 22.09.2014 r., tj. zgodnie z terminem wynikającym z 

harmonogramu.  

W związku z odbiorem opracowania, Dyrektor Urzędu przeprowadził z wykonawcą spotkanie konsultacyjne 

(16.10.2014 r.) i następnie pismem z 21.10.2014 r. przekazał swoje uwagi28 oraz wyznaczył nieprzekraczalny 

termin na wprowadzenie zmian i uzupełnień (do 20.11.2014 r.). W wyniku weryfikacji przekazanego 

19.11.2014 r.29 opracowania, do wykonawcy skierowano kolejne pismo z uwagami (24.11.2014 r.)30 oraz 

wskazano termin na wniesienie niezbędnych korekt do 5.12.2014 r.31. Wykonawca dostarczył jeden 

egzemplarz skorygowanego opracowania z płytą CD w dniu 5.12.2014 r. (pismo z 4.12.2014 r.) i w dniu 

8.12.2014 r. komplet dokumentów - sześć egzemplarzy opracowania z płytą CD. 

W związku z przedłużającym się odbiorem opracowania, wykonawcy nie były naliczane kary umowne. 

Zapłata wynagrodzenia w wysokości 27.000 zł, nastąpiła 30.12.2014 r., po przedłożeniu przez wykonawcę 

faktury.  

(dowód: akta kontroli str. 781-782, 789-790, 792-793, 816-817, 865-871, 1289-1293) 

c) Analiza nawigacyjna dla zmodernizowanego toru wodnego wraz z wytycznymi do zastosowania - w dniu 

22.09.2014 r., tj. zgodnie z terminem wynikającym z harmonogramu. 

W związku z odbiorem opracowania, Dyrektor Urzędu przesłał wykonawcy 9.10.2014 r. pismo z uwagami, 

przeprowadził spotkanie konsultacyjne (16.10.2014 r.) i następnie pismem z 21.10.2014 r.32 przekazał 

wykonawcy uwagi oraz wyznaczył nieprzekraczalny termin na wprowadzenie zmian i uzupełnień (do 

29.10.2014 r.). W wyniku weryfikacji przedłożonej 24.10.2014 r.33 uzupełnionej analizy, do wykonawcy 

                                                           
27 W piśmie wskazane zostało m.in., że do 29.08.2014 r. wykonawca nie dostarczył kompletu właściwych dokumentów, w tym poprawionego 

wniosku, w którym powinna być zawarta m.in. informacja, że projekt modernizacja TWŚ-S planowany jest do finansowania ze środków UE 

(wytyczne RDOŚ). W związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu na dostarczenie dokumentacji, dyrektor Urzędu musiał 

poinformować Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju o konieczności zmiany terminu dla złożenia wniosku do RDOŚ o wydanie 

decyzji środowiskowej, KIP oraz wniosku o ustalenie zakresu raportu OOŚ. 
28 Braki w opracowaniu dotyczyły m.in.: 1) niewykonania opracowania w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, tj. 

uwzględniającego dno toru wodnego wraz ze skarpami do poziomu zerowego, 2) nieuzupełnienia modelu toru wodnego o wszystkie obrotnice 

objęte zakresem inwestycji oraz Kanał Grabowski, 3) sporządzenie odrębnego opracowania zawierającego część opisową i graficzną w liczbie 6 

egzemplarzy +CD. 

29 Pismo z 19.11.2014 r. 
30 Zamawiający nie zgodził się ze stanowiskiem wykonawcy i zwrócił uwagę, że w opisie przedmiotu zamówienia wyraźnie zostało wskazane, iż 

teoretyczny (matematyczny) model TWŚ-S ma być stworzony w celu ustalenia zakresu pogłębiania na poszczególnych odcinkach toru oraz 

lokalizacji miejsc wymagających poszerzenia, budowy umocnień brzegowych, zmian w usytuowaniu obiektów oznakowania nawigacyjnego, z 

uwzględnieniem zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych warunków topograficznych, geologicznych, 

przyrodniczych, hydrologicznych i hydrodynamicznych w formie opracowania zawierającego część opisową i graficzną. Z opisu tego wynika, iż 

model matematyczny winien być samodzielnym opracowaniem, służącym ściśle określonemu celowi. 
31 Termin dokonania korekty został wskazany w piśmie z 27.11.2014 r. 
32 Braki w opracowaniu dotyczyły m.in.: 1) wprowadzenia zmian dotyczących modeli jednostek pływających przyjętych do obliczeń, 2) 

wprowadzenia odpowiednich wyjaśnień dotyczących przyjęcia warunków wstępnych widzialności dla wszystkich rodzajów statków oraz pory 

doby dla wycieczkowców, 3) wprowadzenia odpowiednich wyjaśnień dotyczących oceny destrukcyjnego działania przejścia statku 

maksymalnego torem wodnym przy założonych prędkościach i rezerwach wody pod stępką, 4) uzupełnienie analizy o obrotnicę – mijankę w 

rejonie Polic, 5) uwzględnienia uwag dotyczących oznakowania nawigacyjnego. 
33 Pismo z 24.10.2014 r.  



skierowano kolejne pismo z uwagami do opracowania (z 13.11.2014 r.)34, wskazując termin na dokonanie 

korekty do 28.11.2014 r.35  

Mimo przedłużającej się realizacji zadania, wykonawcy nie naliczano kar umownych. Zapłata wynagrodzenia 

(79.700 zł), nastąpiła 30.12.2014 r., po przedłożeniu przez wykonawcę faktury.  

(dowód: akta kontroli str. 781-788, 865-871, 1289-1293) 

d) Raport z pobrania i zbadania próbek z dna toru wodnego - w dniu 31.07.2014 r., tj. zgodnie z terminem 

wynikającym z harmonogramu. 

Po przeanalizowaniu złożonego raportu, a także wymianie korespondencji36 związanej z odbiorem, Dyrektor 

Urzędu pismem z 01.09.2014 r., wyznaczył wykonawcy do 16.09.2014 r. termin na opracowanie 

sprawozdania zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczył egzemplarz 

skorygowanego sprawozdania z płytą CD (6.11.2014 r.) i następnie 19.11.2014 r. komplet dokumentacji 

(cztery egzemplarze sprawozdania z płytą CD). Zapłata w wysokości 135.940 zł za wykonane opracowanie, 

nastąpiła 19.12.2014 r., po przedłożeniu przez wykonawcę faktury. W związku z przedłużającym się 

odbiorem opracowania wykonawcy nie były naliczane kary umowne. 

(dowód: akta kontroli str. 795-806, 865-871,1289-1293) 

e) Koncepcja techniczno-ekonomiczna budowy umocnień brzegowych w trzech wariantach oraz wariantowa 

koncepcja gospodarowania urobkiem pogłębiarskim - 6.02.2015 r., tj. zgodnie z terminem wynikającym z 

harmonogramu. 

W związku z odbiorem opracowań, Dyrektor Urzędu przesłał wykonawcy 25.02.2015 r. pismo, w którym 

wyznaczył termin na wykonanie korekty do 18.03.2015 r. Wykonawca dotrzymał terminu. W trakcie 

weryfikacji opracowań, pismem z 24.03.2015 r. wykonawca przekazał zaktualizowane przez Akademię 

Morską opracowanie pomocnicze "Analiza nawigacyjna"37. W związku z jej aktualizacją wykonawca 

zawnioskował o czterotygodniowy okres na wprowadzenie niezbędnych korekt. Pismem z 2.04.2014 r. Urząd 

przychylił się do wniosku wykonawcy, wyznaczając termin korekt do 22.04.2015 r. - wykonawca dotrzymał 

terminu. Koncepcja techniczno-ekonomiczna budowy umocnień brzegowych w trzech wariantach została 

odebrana bez uwag (protokół odbioru częściowego z 18.05.2015 r.). Termin dostarczenia "Wariantowej 

koncepcji gospodarowania urobkiem pogłębiarskim" Urząd określił na 16.06.2015 r (pismo z 9.06.2015 r.). 

Opracowanie przyjęto bez uwag 16.06.2015 r. na podstawie protokołu odbioru częściowego. 

Zapłaty za wykonanie opracowań nastąpiły w dniach 17.06.2015 r. (79.700 zł) i 16.07.2015 r. (79.700 zł), po 

przedłożeniu faktur.  

(dowód: akta kontroli str. 770-775, 865-872) 

f) Raport OOŚ - w dniu 25.09.2015 r. oraz studium wykonalności dla inwestycji - w dniu 1.10.2015 r., tj. 

zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie. 

W związku z odbiorem opracowań Dyrektor Urzędu przesłał wykonawcy 16.10.2015 r. pismo z uwagami. 

Ostateczny termin dostarczenia opracowań ustalono na 9.11.2015 r. Wykonawca dotrzymał terminu. 

Protokoły odbiorów częściowych zostały podpisane 26.11.2015 r. oraz 27.11.2015 r., a odbioru końcowego 

4.12.2015 r. W protokole wskazano, że praca została wykonana zgodnie z umową bez zastrzeżeń. 

Zapłata wynagrodzenia (1.184.440 zł), nastąpiła 30.12.2015 r., po przedłożeniu przez wykonawcę faktury. 

Wydatki w łącznej wysokości 1.593.999,99 zł zostały ujęte na koncie  080 – środki trwałe 

w budowie/inwestycje. 

(dowód: akta kontroli str. 808-815, 865-879) 

2) Termin wykonania PFU dla inwestycji modernizacja TWŚ-S (umowa nr 21/TI-P/2015) określono na 

31.08.2015 r. Aneksem z 5.08.2015 r., został on przedłużony do 5.10.2015 r. Uzasadnieniem wydłużenia 

                                                           
34 Braki w opracowaniu dotyczyły m.in: 1) nieprzedstawienia badań symulacyjnych dla statków na obrotnicy w Policach, 2) niemożności 

uzgodnienia zmian oznakowania nawigacyjnego na podstawie przedłożonego opracowania, 3) nieuwzględnienia parametrów „statków 

maksymalnych”, ustalonych na spotkaniu w dniu 16.10.2014 r., 4) wprowadzenia odpowiednich wyjaśnień dotyczących oceny destrukcyjnego 

działania przejścia statku maksymalnego torem wodnym przy założonych prędkościach i rezerwach wody pod stępką, 5) braku wskazania 

warunków wprowadzenia statku do portu przy wietrze 4-7 B.  

35 Termin dokonania korekty został wskazany w piśmie z 18.11.2014 r. 
36 Pisma: z 8.08.2014 r., z 18.08.2014 r. w sprawie przedstawienia propozycji doprowadzenia opracowania do stanu umożliwiającego jego 

przyjęcie przez zamawiającego oraz wyjaśnienia wykonawcy z 27.08.2014 r. 
37 Opracowanie po korektach zostało odebrane przez Urząd 5.12.2014 r. 



terminu realizacji umowy była zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która nastąpiła po 

wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia, a która miała wpływ na realizację umowy. 

Po przeanalizowaniu opracowania, złożonego przez wykonawcę 5.10.2015 r., Dyrektor pismem z 28.10.2015 

r., wyznaczył termin na uzupełnienie i ostateczne przekazanie PFU: tom I do 12.11.2015 r., tom II i III wraz z 

częścią kosztową i pozostałymi opracowaniami do 30.11.2015 r. Pismem z 16.11.2015 r. (data wpływu) 

wykonawca przekazał PFU (warunki ogólne i rysunki). Pismem z 16.12.2015 r. (data wpływu) wykonawca 

przekazał do odbioru pozostałe opracowania. Protokół odbioru końcowego podpisany został 17.12.2015 r. 

W związku z przedłużającym się odbiorem opracowania, wykonawcy nie były naliczane kary umowne. 

Zapłata wynagrodzenia w wysokości 132.840 zł, nastąpiła 30.12.2015 r., po przedłożeniu  faktury. Wydatki 

(132.840 zł) zaewidencjonowano na koncie księgowym 080 – środki trwałe w budowie/inwestycje. 

(dowód: akta kontroli str. 802-803, 831-842, 844-848, 872) 

3) Termin aktualizacji studium wykonalności oraz PFU dla inwestycji modernizacja TWŚ-S (umowa nr 31/TI-

P/2017) określono na 19.05.2017 r. Po przeanalizowaniu opracowania, złożonego przez wykonawcę 

terminowo, Dyrektor Urzędu pismem z 7.06.2017 r. poinformował wykonawcę o wyznaczeniu na dzień 

13.06.2017 r. spotkania w siedzibie Inicjatywy Jaspers w Warszawie. Przekazano również uwagi do studium 

wykonalności i PFU. Pismem z 14.06.2017 r. Urząd wyznaczył wykonawcy termin na uzupełnienie 

dokumentacji do 26.06.2017 r. Wykonawca złożył poprawione opracowania w terminie. 

Wynagrodzenie w wysokości 62.000 zł (50% wartości przedmiotu umowy) uregulowano 26.07.2017 r., po 

przedłożeniu przez wykonawcę faktury38. Wydatek (62.000 zł) został zaewidencjonowany na koncie 

księgowym 402 (usługi obce) w § 430 (zakup usług pozostałych). 

(dowód: akta kontroli str. 858-859, 860, 872, 1393, 1389, 1391-1392) 

Bezpośredni nadzór nad realizacją opisanych zadań inwestycyjnych prowadzony był przez Wydział 

Techniczno – Inwestycyjny39, do obowiązków którego należało m. in.: prowadzenie spraw formalno-prawnych 

i finansowych dotyczących remontów i inwestycji budowlanych, w tym sporządzanie projektów umów na 

roboty i usługi oraz sprawowanie kontroli terminowości wykonania zobowiązań umownych. 

(dowód: akta kontroli str. 20) 

2.2 Modernizacja infrastruktury – oznakowanie nawigacyjne. 

W związku z realizacją inwestycji Urząd zawarł sześć umów o łącznej wartości 34.451.475,90 zł dotyczących: 

1. Opracowania studium wykonalności, przygotowania dokumentów aplikacyjnych i wniosku o 

dofinansowanie dla projektu – umowa nr PO-II-379/ZZP-2/4/14/ON-I-3791/2/13 z 6.02.2013 r. na kwotę 

23.985 zł. Termin realizacji umowy określony na 15.03.2013 r. został dotrzymany. 

Zapłata wynagrodzenia nastąpiła na podstawie faktur, w dwóch częściach, tj. 7.195,50 zł (30% wartości 

przedmiotu umowy) w dniu 19.04.2013 r. i następnie 16.789,50 zł (70%) 15.07.2014 r. – po 

zaakceptowaniu przedmiotu umowy i wniosku aplikacyjnego przez instytucję wdrażającą. Wydatek w 

łącznej kwocie 23.985 zł został zaewidencjonowany na koncie księgowym 402 (usługi obce) w § 430 

(zakup usług pozostałych). 

(dowód: akta kontroli str. 883, 889-898) 

2. Opracowania raportu środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla realizowanego projektu – umowa nr PO-II-379/ZZP-2/6/13/ON-I-379/3/02/13 z 6.02.2013 r. na kwotę 

19.470,90 zł. Termin realizacji umowy określono do 25.03.2013 r. – raport środowiskowy oraz do 

31.03.2013 r. – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z przedłużającym się 

postępowaniem w zakresie wydania ww. decyzji, działając w oparciu o § 2 ust. 4 umowy40, dwukrotnie 

przesunięty został termin dostarczenia decyzji do Urzędu (do 31.07.2013 r. i następnie do 23.08.2013 r.). 

Opracowania dostarczono do Urzędu w terminach: 25.03.2013 r. (raport środowiskowy) i 23.08.2013 r. 

(decyzja). Zapłata za wykonane opracowanie w wysokości 19.470,90 zł, nastąpiła 27.08.2014 r., po 

                                                           
38 Całkowite rozliczenie z wykonawcą stosownie do zapisów w § 6 ww. umowy nastąpi po zaakceptowaniu dokumentów i wniosku aplikacyjnego 

przez instytucję wdrażającą. 
39 Dalej: Wydział TI. 
40 „Termin przekazania Zamawiającemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wykonania całej umowy może ulec przesunięciu do 

czasu faktycznego wydania decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o ile przedłużenie trwania postępowania 

administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji ponad terminy wynikające z k.p.a. nie będzie skutkiem działania lub zaniechania 

wykonawcy, a w szczególności zwłoki w przekazaniu raportu środowiskowego.” 



przedłożeniu przez wykonawcę faktury. Wydatek został zaewidencjonowany na koncie księgowym 402 

(usługi obce) w § 430 (zakup usług pozostałych). 

(dowód: akta kontroli str. 903-916) 

3. Kompleksowej obsługi prawnej etapu przygotowania inwestycji, tj. przygotowanie: 1) treści PFU w zakresie 

regulacji formalnoprawnych oraz pełną współpracę i konsultacje z zamawiającym w zakresie opracowania 

i przygotowania części technicznej PFU; 2) wzorców umów z wykonawcami inwestycji na bazie regulacji 

warunków kontraktowych FIDIC („żółty”) oraz wzoru umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu; 3) 

projektów SIWZ dla przeprowadzenia postępowań na wybór wykonawców inwestycji oraz inżyniera 

kontraktu; 4) nadzór w charakterze eksperta prawnego nad prowadzonymi w ramach ustawy pzp 

postępowaniami – umowa nr ON-I-3790/1/01/13/PO-II-379/ZZP-2/70/13 z 21.05.2013 r na kwotę 36.900 

zł41. Termin realizacji umowy określono do 9.07.2013 r. Opracowania dostarczono do Urzędu w terminach 

wynikających z umowy. Zapłata za wykonane opracowania w kwocie 36.900 zł42, nastąpiła w dniach 

23.07.2013 r. i 30.07.2013 r., na podstawie protokołów odbioru, po przedłożeniu faktur. Wydatek został 

zaewidencjonowany na koncie księgowym 402 (usługi obce) w § 430 (zakup usług pozostałych). 

(dowód: akta kontroli str. 921-935, 1007-1008, 1392) 

4.  Robót budowlanych z projektowaniem w ramach inwestycji modernizacja infrastruktury - oznakowanie 

nawigacyjne. Przedmiotem umowy było: 1) wykonanie projektu w zakresie określonym kontraktem i 

uzyskanie zgodnie z prawem wszelkich zezwoleń, decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych 

(odcinek I); 2) dostawa 68 pław (odcinek II); 3) wykonanie rozbudowy stacji ładowania akumulatorów 

(odcinek III);  

4) modernizacja stałych znaków nawigacyjnych (odcinek IV); 5) dostawa pław zimowych oraz 

wyposażenie systemu w stację RTK z odbiornikami (odcinek V); 6) włączenie do systemu 123 znaków 

stałych i 68 pław, wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię oraz modernizacji SIP (odcinek 

VI); 7) przeprowadzenie szkoleń dla osób wskazanych przez zamawiającego obejmujących zakresy 

określone w kontrakcie (odcinek VII) – kontrakt nr PO-II-370/ZZP-3/56/13 z 17.07.2014 r. na kwotę 

32.595.000 zł. Aneksem z 2.10.2014 r. przedłużono termin realizacji robót na poszczególnych 

odcinkach43. Prace zostały wykonane w terminach określonych w aneksie. Zapłata za wykonane na 

poszczególnych odcinkach roboty nastąpiła na podstawie faktur częściowych, po zaakceptowaniu przez 

przedstawicieli Urzędu i Inżyniera Kontraktu świadectw przejęcia poszczególnych odcinków. 

(dowód: akta kontroli str. 998-1002) 

5.  Nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji budowlanej przez Inżyniera Kontraktu – umowa nr PO-II-

370/ZZP-3/57/13 z 18.07.2014 r. na kwotę 558.420 zł. Analiza raportów Inżyniera Kontraktu wykazała, że 

wywiązywał się terminowo ze zobowiązań wynikających z umowy. Zapłata za jego usługi nastąpiła na 

podstawie faktur częściowych, wystawianych po zaakceptowaniu przez przedstawicieli Urzędu 

comiesięcznych raportów z nadzoru. 

(dowód: akta kontroli str. 962-983, 1013-1018) 

6.  Dostawy dwóch ładowarek samobieżno-teleskopowych przeznaczonych do obsługi nowo zakupionych 

pław nawigacyjnych – umowa nr PO-II-370/ZZP-3/18/15 z 12.10.2015 r. na kwotę 1.217.700 zł. Dostawa 

ładowarek nastąpiła w terminie określonym w umowie. Zapłaty dokonano na podstawie faktur, po 

odebraniu przedmiotu zamówienia bez uwag. 

 (dowód: akta kontroli str. 882-887, 903-910, 921-925, 936-993, 1023) 

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Urząd na podstawie kontraktu PO-II-370/ZZP- 3/56/2013 oraz umów 

nr: PO-II-370/ZZP-3/57/13 i PO-II-370/ZZP-3/18/15 w łącznej wysokości 34.343.199 zł zostały 

zaewidencjonowane na kontach: 080 (środki trwałe w budowie/inwestycje) - 3.719.529,07 zł i 081 (zakupy 

                                                           
41 Umowa nr ON-I-3790/1/01/13/PO-II-379/ZZP-2/70/13 z dnia 21.05.2013 została rozliczona w następujący sposób: wartość umowy (brutto): 

67.650 zł, w tym: „Przebudowa wejścia do Morskiego Portu Rybackiego w Mrzeżynie” – 30.750 zł; „Modernizacja infrastruktury - oznakowanie 

nawigacyjne” – 36.900 zł. 
42 Bezpośrednio inwestycji dotyczył wydatek w kwocie 12.300 zł (opracowane PFU), pozostała kwota to koszty opracowania dokumentacji w 

zakresie postępowania przetargowego (SIWZ, projekty umów). 
43 Wydłużenie procedury przetargowej spowodowane było wniesieniem przez dwóch wykonawców biorących udział w postępowaniu w dniu 

31.03.2014 r. odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Wyrokiem z 15.04.2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza nakazała powtórzenie czynności 

badania i oceny ofert, co Urząd wykonał. 



inwestycyjne) - 30.623.669,93 zł, następnie po zakończeniu inwestycji przeksięgowane na konta: 011 (środki 

trwałe) - 34.161.143,27 zł oraz 020 (wartości niematerialne i prawne) - 182.055,73 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1024-1027) 

Wydatki w łącznej wysokości 80.355,9 zł44 zostały zaewidencjonowane na koncie 402  

§430. 

 (dowód: akta kontroli str. 893-896, 914-915, 926-935, 1003-1008) 

Bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotowych zadań prowadzony był przez Wydział Oznakowania 

Nawigacyjnego45, do obowiązków którego należało m. in: przygotowywanie preliminarza budżetowego, 

nadzorowanie prac w zakresie przygotowania i wykonania remontów bieżących i doposażenia obiektów 

budowlanych w Bazach Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i Świnoujściu. 

(dowód: akta kontroli str. 24) 

2.3 Przebudowa podejściowego TW i TWŚ-S. 

W związku z realizacją inwestycji Urząd zawarł dwie umowy o łącznej wartości 11.099.200,20 zł dotyczące: 

1. Wykonania prac przygotowawczych w zakresie przebudowy torów – umowa nr PO-II-370/ZZP-3/14/14 z 

12.06.2014 r., na kwotę 404.547 zł. 

2. Przebudowy podejściowego TW i TWŚ-S – umowa nr PO-II-370/ZZP-3/12/16 z 15.06.2016 r., na kwotę 

10.694.653,2 zł. 

(dowód: akta kontroli str. (dowód: akta kontroli str. 1029-1036, 1086-1095) 

1) Zakres prac określony w umowie nr PO-II-370/ZZP-3/14/14 podzielono na etapy: 

 etap I: 1) wykonanie analizy nawigacyjnej wraz z modelem toru podejściowego;  

2) wykonanie analizy wpływu przebudowy na stateczność budowli hydrotechnicznych; 

 etap II: uzyskanie pozwolenia na budowę, wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych 

oraz sporządzenie raportu OOŚ. 

Termin realizacji przedmiotu umowy określono do: 25.08.2014 r. – wykonanie analiz, 17.11.2014 r. – złożenie 

wniosku o pozwolenie na budowę, 25.02.2015 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie raportu 

OOŚ. 

Etap I prac przygotowawczych zrealizowano w terminie. Realizacja etapu II nastąpiła z opóźnieniem: 

złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 30.04.2015 r., tj. 164 dni opóźnienia, uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz wykonanie raportu OOŚ 25.06.2015 r., tj. 120 dni opóźnienia. 

W związku z opóźnieniami strony umowy zawarły w dniu 3.07.2015 r. porozumienie, w którym ustaliły, że 

wykonawca „nie był w zwłoce przez cały okres opóźnienia. Z okresu zwłoki został wyłączony dodatkowy 

czas, jaki zajęły wewnętrzne procedury Zamawiającego związane z uzgadnianiem analizy nawigacyjnej oraz 

modelu toru podejściowego”, tj. 67 z 81 dni pełnego okresu uzgadniania. Strony ustaliły, że kary umowne 

będą naliczone odpowiednio za: 97 dni zwłoki w złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę oraz 53 dni 

zwłoki w uzyskaniu pozwolenia na budowę i wykonaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 1029-1035, 1037-1042) 

Łączna kara w wysokości 35.681,31 zł została naliczona zgodnie ze stawką określoną w umowie. Należność 

potrącono z faktury nr 03/07/2015 z 3.07.2015 r. za wykonanie prac przygotowawczych. Zapłata 

wynagrodzenia w wysokości 368.865,69 zł nastąpiła w dniach 30.09.2014 r. i 8.07.2015 r., na podstawie 

przedłożonych faktur46 oraz zatwierdzonych protokołów: zdawczo-odbiorczego z 25.09.2014 r. i odbioru 

końcowego z 3.07.2015 r. 

Poniesiony wydatek w łącznej wysokości 404.547 zł został zaewidencjonowany na koncie 402 w § 430.  

(dowód: akta kontroli str. 1040, 1043-1049, 1174) 

Przed przystąpieniem do dalszej realizacji prac, Urząd w dniu 2.11.2015 r. zlecił firmie C (…) wykonanie 

uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji. Zaktualizowany kosztorys inwestorski został 

dostarczony przez wykonawcę 6.11.2015 r. Zapłata w kwocie 899,13 zł nastąpiła 10.11.2015 r., na podstawie 

                                                           
44 Bezpośrednio inwestycji dotyczył wydatek w kwocie 55.755,90 zł. 
45 Dalej: Wydział ON. 
46 FV 03/09/2014 z 25.09.2014 r. na kwotę 202.273,50 zł, FV 02/07/2015 z 3.07.2015 r. na kwotę 161.818,80 zł, FV 03/07/2015 z 3.07.2015 r. na 

kwotę 40.454,70 zł. 



przedłożonej  faktury oraz zatwierdzonego protokołu: zdawczo-odbiorczego z 6.11.2015 r. Poniesiony wydatek 

(899,13 zł) został zaewidencjonowany na koncie 402 w § 430.  

W toku czynności kontrolnych NIK, Urząd dokonał zwiększenia wartości środka trwałego o 405.446,13 zł47, tj. 

wartość prac przygotowawczych dotyczących przebudowy podejściowego TW i TWŚ-S wraz 

z uaktualnieniem kosztorysu inwestorskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 1050-1053, 1174, 1179-1195) 

2) Zakres prac realizowanych na podstawie umowy nr PO-II-370/ZZP-3/12/16 obejmował roboty 

pogłębiarskie wraz z pracami przygotowawczymi. Termin zakończenia prac czerpalnych określono do 

19.09.2016 r.  

W związku z wystąpieniem na Obrotnicy Północnej betonowych przeszkód nieujętych w projekcie 

wykonawczym do kontraktu, które uniemożliwiały wykonanie prac czerpalnych przy profilowaniu skarpy 

Zachodniej Obrotnicy, wykonawca pismem z 25.08.2016 r. wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac o 

14 dni. 

Aneksem nr 1 z 2.09.2016 r. do ww. umowy na podstawie § 4 ust 3 lit. c48 umowy termin wykonania 

przedmiotu umowy przesunięto do 3.10.2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1086-1094, 1096-1097) 

Decyzją OŚ-I-5018/3/3/16 z 16.06.2016 r. Dyrektor Urzędu udzielił armatorowi P(…) zezwolenia na usuwanie 

do morza urobku z pogłębienia dna w związku z realizacją zadania. W decyzji wskazano m.in., że kubatura 

urobku wyniesie ok. 350.000 m3. Termin ważności decyzji ustalony został do 30.09.2016 r. Przesunięcie do 

3.10.2016 r. terminu realizacji przedmiotu umowy, nie skutkowało przedłużeniem terminu ważności decyzji na 

usuwanie urobku do morza. 

(dowód: akta kontroli str. 1075-1085) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił49: „Zgodnie z aneksem do umowy zakończenie prac do odbioru (poprzedzając 

zgłoszenie wykonaniem własnego sondażu kontrolnego) wykonawca zgłosił w terminie umownym w miesiącu 

wrześniu. Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały ruch rumowiska w rejonie prac i sondaż poroboczy 

wykazał konieczność wykonania poprawek przez wykonawcę zgodnie z umową. Poprawki wykonywano w 

miesiącu październiku. Przez przeoczenie Wykonawcy i Zamawiającego, Wykonawca nie wystąpił 

o przedłużenie decyzji na odkład urobku w morzu na klapowisku, które jest w zarządzie Urzędu. Należy 

podkreślić, że Wykonawca korzystał z odkładu urobku na klapowisku wyłącznie na potrzeby Urzędu z pełną 

świadomością służb urzędowych. Urząd Morski wdroży niezbędne procedury by podobna sytuacja nie 

powtórzyła się. (…) Prace poprawkowe polegały na trałowaniu i wyrównaniu dna oraz skarp. Nie 

wykonywano natomiast odkładu urobku na klapowisko po wygaśnięciu decyzji zezwalającej na jego odkład, 

tj. po 30.09.2016 r.” 

(dowód: akta kontroli str. 1220, 1223, 1259, 1263-1264, 1272-1277) 

Stosownie do postanowień ww. umowy, wykonawca przed rozpoczęciem realizacji prac czerpalnych 

sporządził harmonogram robót i uzgodnił go z zamawiającym.  

W trakcie realizacji prac harmonogram nie był aktualizowany. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem: 

 w 26 i 27 tygodniu 2016 r. (27.06-10.07.2016 r.) powinny być realizowane prace czerpalne na TWŚ-S 

km 03.100-02.000 strona W i km 02.000-01.000 strona W, natomiast wg pomiarów hydrograficznych z 

dnia 11 lipca 2016 r. (pismo ON-II-4180/1/20/2016) w ww. czasie realizowane były prace czerpalne na 

torze podejściowym do Świnoujścia km 0-1 oraz TWŚ-S km 0.0-1.0, 1.0-2.5 + obrotnica, 2.5-3.0 i 3.0-3.2; 

 w 28 i 29 tygodniu 2016 r. (11.07-24.07) powinny  być realizowane prace czerpalne na TWŚ-S km 

02.000-01.000 strona W i km 01.000-00.000 strona W, natomiast wg pomiarów hydrograficznych 

przeprowadzonych w dniach 28-29 lipca 2016 r. (pismo ON-II-4180/1/23/2016) w ww. czasie realizowane 

były prace czerpalne na torze podejściowym do Świnoujścia km 0-1 oraz TWŚ-S km 0.0-1.0, 1.0-2.5+ 

obrotnica, 2.5-3.0 i 3.0-3.2. 

(dowód: akta kontroli str. 1108, 1112, 1117) 

                                                           
47 Na podstawie protokołu Nr DBM z 15.11.2017 r. 
48 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia, niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy, przeszkód podwodnych, zanieczyszczeń, niewybuchów uniemożliwiających wykonywanie prac. 
49 Odpowiedź Dyrektora została poprzedzona informacją: „Z uwagi na to, że funkcję Dyrektora UM pełnię od dnia 01.07.2017 r do udzielenia 

odpowiedzi zobligowałem Naczelnika Wydziału Dróg i Budowli Morskich Pana Jacka Zawadzkiego, bezpośrednio odpowiedzialnego za zakres 

spraw wynikających z zadanego pytania (…)”. 



W § 6 ust. 1 i 2 umowy strony ustaliły, że w związku z realizacją prac dokonane zostaną trzy odbiory 

częściowe oraz jeden odbiór końcowy. Warunkiem zgłoszenia przez wykonawcę gotowości dokonania 

odbioru częściowego i/lub końcowego było wykonanie kolejno 25%, 50%, 75% i 100% prac czerpalnych. 

Kubatura do wyczerpania z odcinków objętych inwestycją oszacowana została na ok. 307.345 m3. Podstawą 

obliczeń były sondaże przeprowadzone w dniach 5-6.05.2016 r.  

W związku z osiągnięciem wskazanych w umowie poziomów zaawansowania prac czerpalnych wykonawca 

zwracał się do Urzędu o odbiór częściowy i wykonanie sondaży kontrolnych w następujących terminach: 

07.07.2016 r. – osiągnięcie 25% zaawansowania prac czerpalnych; 25.07.2016 r. (osiągnięcie 50%);  

23.08.2016 r. (osiągnięcie 75%); 30.09.2016 r. – gotowość do odbioru końcowego prac wykonanych na 

zadaniu. Analiza sondaży poroboczych przeprowadzonych w dniach 3-12.10.2016 r. wykazała, że pozostało 

do wybrania 23.577 m3 urobku. Termin wykonania prac poprawkowych wyznaczono do 28.10.2016 r. W dniu 

25.10.2016 r. wykonawca zgłosił zakończenie prac poprawkowych oraz zwrócił się o wykonanie sondażu 

końcowego i wyliczenie kubatur w miejscach prowadzenia prac. Sondaż poroboczy został przeprowadzony 

przez Urząd w dniach 28-31.10.2016 r., a jego analiza wykazała, że pozostawione w dnie oraz na skarpach 

spłycenia nie zagrażają bezpieczeństwu żeglugi. Protokół odbioru prac podpisano 7.11.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1089, 1109-1137) 

Wykonawca zadania nie został obciążony kosztami pomiarów hydrograficznych wykonanych w dniach 28-31 

października 2016 r., tj. po zrealizowaniu prac poprawkowych. 

Faktura obciążająca wykonawcę ww. kosztami na kwotę 6.860,00 zł została wystawiona 05.10.2017 r., tj. w 

toku czynności kontrolnych prowadzonych przez NIK. Należność wpłynęła na rachunek Urzędu w dniu 

7.11.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1140-1142, 1221,1225-1226) 

Zapłata za wykonane w ramach umowy prace w łącznej wysokości 10.694.653,20 zł nastąpiła w 4 transzach 

po 2.673.663,3 zł, na podstawie przedłożonych przez wykonawcę faktur50 oraz zatwierdzonych protokołów 

odbioru poszczególnych etapów prac. 

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Urząd na podstawie ww. umowy (10.694.653,20 zł) zostały 

zaewidencjonowane na koncie: 080 (środki trwałe w budowie/inwestycje) i następnie po zakończeniu 

inwestycji przeksięgowane na konto: 011 (środki trwałe). 

(dowód: akta kontroli str. 1110-1124, 1138-1139, 1174-1178) 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu51 zatwierdzanie i poświadczanie dokumentów 

potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego i finansowego części lub całości wyznaczonej 

inwestycji, zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne inwestycją, zlecanie pogłębiania torów 

wodnych oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego nad tymi pracami, sporządzanie sprawozdawczości 

rzeczowo-finansowej z zakresu prowadzonych spraw, zlecanie pogłębiania torów wodnych oraz sprawowanie 

nadzoru inwestorskiego nad tymi pracami należało do zadań Wydziału Dróg i Budowli Morskich52. 

 (dowód: akta kontroli str. 22) 

 

2.4 Modernizacja TWŚ-S – wywiad ferromagnetyczny. 

Na podstawie umowy nr 32/TI-P/2017 zawartej 5.06.2017 r. Dyrektor Urzędu zlecił firmie U (…) usługę 

polegającą na wykonaniu wywiadu ferromagnetycznego – badań skanowania magnetycznego dla potrzeb 

przeprowadzenia robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja TWŚ-S wraz z raportem. Termin 

przekazania do Urzędu raportu końcowego z wykonanych badań ustalono na 3.09.2017 r. Po 

przeanalizowaniu opracowania, złożonego przez wykonawcę 4.09.2015 r.53, Dyrektor Urzędu pismem z 

15.09.2017 r. zgłosił uwagi do części opisowej, tabelarycznej i rysunkowej opracowania, wyznaczając termin 

przedłożenia poprawionego raportu z wyjaśnieniami do 26.09.2017 r. Wykonawca terminowo dostarczył 

                                                           
50  FV 113/040/07/2016 z 19.07.2016 r., data zapłaty 25.07.2016 r., FV 113/032/08/2016 z 8.08.2016 r., data zapłaty 12.08.2016 r., FV 

113/032/09/2016 z 5.09.2016 r., data zapłaty 13.09.2016 r., FV 113/026/11/2016 z 8.11.2016 r., data zapłaty 10.11.2016 r. 
51 Zarządzenie Wewnętrzne Nr 22 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2006 r. ze zmianami. 
52 Dalej: Wydział DBM. 
53 3.09.2017 r. był dniem ustawowo wolnym od pracy (niedziela). 



poprawione opracowanie. Urząd przyjął raport bez zastrzeżeń i potwierdził wykonanie przedmiotu 

zamówienia - protokół odbioru prac z 6.10.2017 r.  

Zapłata za wykonane opracowania w wysokości 1.842.476 zł nastąpiła 25.10.2017 r., po przedłożeniu przez 

wykonawcę faktury. Poniesiony wydatek został zaewidencjonowany na koncie 080 (środki trwałe 

w budowie/inwestycje). 

(dowód: akta kontroli str. 1186-1213, 1219) 

2.5 Sprawozdania składane przez Urząd w związku z realizowanymi inwestycjami. 

Stosownie do dyspozycji Departamentu Budżetu w Ministerstwie Infrastruktury (pismo z 20.05.2010 r.) Urząd 

przekazywał informacje kwartalne o wykonaniu planu inwestycji realizowanych z udziałem środków 

budżetowych zawierające opis aktualnego stanu wykorzystania środków oraz problemów i zagrożeń 

(istniejących lub przewidywanych).  

(dowód: akta kontroli str. 1288, 1295-1297, 1324-1379, 1380-1385) 

Stosownie do dyspozycji Departamentu Bezpieczeństwa Żeglugi w Ministerstwie Infrastruktury (pismo z 

18.01.2011 r.) Urząd przekazywał w odstępach dwumiesięcznych informacje dotyczące wielkości 

zaangażowania środków budżetowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, analizę wykonania 

wydatków pod względem rzeczowo-finansowym wraz z omówieniem, szczegółowy opis ewentualnych 

problemów powstałych przy realizacji zadań i zagrażających ich wykonaniu wraz z omówieniem działań 

podjętych w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości występujących podczas realizacji inwestycji oraz 

ich rezultatów. 

(dowód: akta kontroli str. 1288, 1295-1297, 1324-1379, 1386-1388) 

Rozliczenie inwestycji przebudowy podejściowego TW i TWŚ-S sporządzone przez Urząd 22.03.2017 r. było 

zgodne ze stanem faktycznym i zawierało wszystkie elementy określone w § 16 ust. 1 rozporządzenia w 

sprawie finansowania inwestycji z budżetu państwa. 

Rozliczenie zostało przekazane dysponentowi 22.03.2017 r., tj. 132 dni po zrealizowaniu ostatniej płatności 

związanej z finansowaniem inwestycji.  

(dowód: akta kontroli str.1152-1154,1222,1227) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:  

1. Urząd nie obciążył wykonawcy P (..) karami umownymi w związku z nieterminowym 

zakończeniem realizacji inwestycji przebudowy podejściowego TW i TWŚ-S. 

Zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 umowy Nr PO-II-370/ZZP-3/12/16 z 15.06.2016 r. podstawę do rozliczenia 

końcowego robót stanowiły wyniki sondaży kontrolnych wykonanych przez Urząd po zgłoszeniu przez 

wykonawcę gotowości odbioru robót. Natomiast w myśl § 1 aneksu nr 1 z dnia 2.09.2016 do umowy Nr PO-II-

370/ZZP-3/12/16 termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 3.10.2016 r. 

Gotowość do odbioru końcowego prac wykonawca zgłosił w dniu 30.09.2016 r. (pismo PRC -113/2016 z 

30.09.2016 r.), tj. w terminie wynikającym z zawartej umowy.  

Sondaże porobocze na odcinku km 0,0-1,0 toru podejściowego do Świnoujścia oraz km 0,0-3,2 TWŚ-S, 

Urząd przeprowadził w dniach 3-12.10.2016 r., tj. odpowiednio:  

 w dniu 3.10.2016 r. na torze podejściowym do Świnoujścia km 00,00-01,00 oraz na TWŚ-S km 0,00-

01,00. Kubatura osadu pozostawionego w dnie, na skarpie zachodniej i wschodniej wyniosła 20.201 m3;  

 na TWŚ-S km 01,00-02,50 oraz km 02,5-03,0 w dniu 11.10.2016 r. Kubatura osadu pozostawionego w 

dnie, na skarpie zachodniej i wschodniej wyniosła 2.071 m3; 

 na TWŚ-S km 03,00-03,20 w dniu 12.10.2016 r. Kubatura osadu pozostawionego w dnie, na skarpie 

zachodniej i wschodniej wyniosła 1.305 m3. 

(dowód: akta kontroli str. 1089, 1095,1125, 1127-1132) 

W dniu 17.10.2016 r. na podstawie przeprowadzonej analizy sondaży, Urząd poinformował wykonawcę, że 

pozostało do wybrania łącznie 23.577 m3 urobku. Termin wykonania prac poprawkowych wyznaczono do 

28.10.2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1133) 

Ustalone 

nieprawidłowości 



W dniu 25.10.2016 r. (pismo PRC-113/2016) wykonawca zgłosił zakończenie prac poprawkowych oraz 

zwrócił się o wykonanie sondażu końcowego i wyliczenie kubatur w miejscach prowadzenia prac. 

Sondaż poroboczy Urząd przeprowadził w dniach 28-31.10.2016 r., a jego analiza wykazała, że 

pozostawione w dnie oraz na skarpach spłycenia nie zagrażają bezpieczeństwu żeglugi. Protokół odbioru 

prac podpisano 7.11.2016 r. 

Zgodnie z § 10 ust 1 pkt 1 lit. b umowy, wykonawca był zobowiązany do zapłaty kar umownych za zwłokę w 

terminowym rozpoczęciu lub zakończeniu robót na wyznaczonym do pogłębienia odcinku toru wodnego w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za ten odcinek, licząc od dnia następnego po terminie 

rozpoczęcia lub zakończenia robót.  

(dowód: akta kontroli str. 1092-1093, 1134-1137) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił54: „termin wykonania inwestycji przypadał na dzień 3 października 2016 r. Prace 

zakończone zostały 30 września 2016 r. Podstawą odbioru prac jest sondaż poroboczy, który nie wykaże 

braków w wykonawstwie. Zgodnie z umową sondaż ten wykonuje Zamawiający w terminie  między 3 a 

8 dniem licząc od dnia powiadomienia o zakończeniu robót. Ze względu na występujące w dniach 3-

9.10.2016 r trudne warunki hydrometeorologiczne, uniemożliwiające wykonanie sondażu, termin rozliczenia 

prac przesunięty został na dzień 17.10.2016 r. Analiza sondażu wykazała konieczność wykonania poprawek 

(…), które prawdopodobnie nastąpiły na skutek występującego w czasie odbioru sztormu powodującego 

zamulenie prawidłowo wykonanego odcinka toru. Zamawiający wyznaczył termin usunięcia usterek na dzień 

28.10.2016 r., za które nie były naliczane kary umowne, gdyż nie wystąpiły one z winy Wykonawcy. 

Naliczanie kar Wykonawcy zgodnie z par. 10, pkt 1 lit b umowy za okres, w którym wykonywane były przez 

Zamawiającego prace odbiorowe przedłużone ze względu na niemożność wykonania sondażu oraz za 

powstałe usterki spowodowane w tym czasie panującym sztormem byłoby niezgodne z umową. Gdyby 

jednak wyznaczony termin usunięcia usterek nie został dotrzymany przez Wykonawcę, Urząd naliczyłby kary 

zgodnie z umową. Wykonawca usunął je w terminie do 25.10.2016 r.” 

(dowód: akta kontroli str. 1221-1225) 

Były Dyrektor Urzędu Andrzej Borowiec wyjaśnił: „(…) Wykonawca zgłosił prace do odbioru w wyznaczonym 

terminie, a nawet nieco wcześniej. Przez kilka dni zła pogoda powodowała opóźnienie wykonywania przez 

Urząd sondażu powykonawczego (prace pomiarowe trwały od 3 do 12 października 2017 r.). Gdy pomiar 

wykonano, okazało się, że w obszarze robót pozostała pewna ilość urobku (7,7% ogólnej kubatury) do 

wyczerpania. Nie sposób było obiektywnie ustalić, czy był to urobek pozostawiony przez Wykonawcę, czy też 

został on naniesiony w sposób naturalny w obszar robót w okresie od zakończenia robót do chwili 

zakończenia opóźnionych prac pomiarowych. Uznano wspólnie, że Wykonawca wykona na własny koszt, we 

wskazanym terminie, prace poprawkowe, co zostało dotrzymane. Naliczenie Wykonawcy kar umownych za 

opóźnienie w wykonaniu robót, gdy nie ma możliwości ustalenia, czy dodatkowy urobek pozostał w obszarze 

prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czy też z przyczyn naturalnych, a prace pomiarowe leżące 

po stronie Zamawiającego przedłużyły się, spotkałoby się z pewnością z pozwem sądowym o zwrot 

bezzasadnie naliczonych kar. Szanse na uzyskanie korzystnego dla Zamawiającego rozstrzygnięcia są w 

takiej sytuacji minimalne.” 

(dowód: akta kontroli str. 1414, 1429) 

NIK zauważa, że umowa nie przewidywała możliwości wyznaczenia wykonawcy dodatkowego terminu na 

wykonanie prac poprawkowych. Ponadto kubatura osadu pozostawionego w dnie, na skarpie zachodniej i 

wschodniej wynosząca 20.201 m3 urobku do wybrania w trakcie prac poprawkowych (tj. 86% całości prac 

poprawkowych) została stwierdzona już w trakcie sondażu przeprowadzonego 3.10.2016 r., tj. przed 

pogorszeniem się warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie sondaży poroboczych dla 

całego odcinka, na którym realizowana była inwestycja. Ostatecznie kubatura osadu pozostawionego w dnie, 

na obu skarpach, wyniosła 23.577 m3 (tj. 7,7% osadu, który powinien zostać wybrany, co stanowiło ok. 

820.407 zł wartości zamówienia). Szacunkowa wysokość kary umownej wynosiła 18.715,62 zł 55. 

                                                           
54 Odpowiedź Dyrektora została poprzedzona informacją: „Z uwagi na to, że funkcję Dyrektora UM pełnię od dnia 01.07.2017 r do udzielenia 

odpowiedzi zobligowałem Naczelnika Wydziału Dróg i Budowli Morskich Pana Jacka Zawadzkiego, bezpośrednio odpowiedzialnego za zakres 

spraw wynikających z zadanego pytania…”. 
55 Kara obliczona za 7 dni zwłoki. Od dnia następnego po poinformowaniu wykonawcy o konieczności wykonania prac poprawkowych 

(18.10.2016 r.) do dnia zgłoszenia wykonanych prac poprawkowych (25.10.2016 r.). Wysokość kary z 1 dzień zwłoki została obliczona jako 



Nieustalenie tych należności stanowiło naruszenie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych56. 

2. Urząd nie obciążył wykonawcy P (…) kosztami pomiarów hydrograficznych wykonanych w dniach 28-31 

października 2016 r., tj. po zrealizowaniu prac poprawkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1221, 1225-1226) 

Zgodnie z § 6 ust. 8 umowy, jeżeli sondaż wykaże braki w wykonawstwie, kolejny sondaż po usunięciu tych 

braków będzie przeprowadzony przez zamawiającego na koszt wykonawcy, zgodnie z obowiązującą „Taryfą 

opłat za usługi w zakresie oznakowania nawigacyjnego i hydrografii oraz wynajmu jednostek pływających”57. 

(dowód: akta kontroli str. 1089) 

Naczelnik Wydziału Pomiarów Morskich wyjaśnił: „Wydział (…) wykonujący sondaż poprawkowy nie wystawił 

faktury VAT za poprawkowe prace sondażowe na torze podejściowym do Świnoujścia i torze Świnoujście-

Szczecin zgodnie z umową (…), gdyż omyłkowo wymieniony sondaż został uznany jako kontrolny”. 

(dowód: akta kontroli str. 1221, 1225-1226) 

Faktura obciążająca wykonawcę kosztami przeprowadzonych pomiarów hydrograficznych na kwotę 6.860 zł 

została wystawiona 5.10.2017 r., tj. w toku czynności kontrolnych prowadzonych przez NIK. Należność 

wpłynęła na rachunek Urzędu w dniu 7.11.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1140-1144) 

3. Wykonawca inwestycji przebudowy podejściowego TW i TWŚ-S wbrew zapisom umownym, nie 

aktualizował harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego wykonywanych robót czerpalnych, a Urząd 

nie egzekwował od wykonawcy realizacji tego wymogu.  

Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy nr PO-II-370/ZZP-3/12/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. harmonogram powinien być 

uaktualniany przez wykonawcę co miesiąc lub każdorazowo, jeżeli zajdzie potrzeba aktualizacji i dostarczany 

zamawiającemu do zatwierdzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1088) 

Naczelnik Wydziału DBM wyjaśnił: „bieżąca aktualizacja harmonogramu w formie graficznej okazała się w 

praktyce niemożliwa z uwagi na częste sytuacje losowe uniemożliwiające wykonywanie zaplanowanych 

zgodnie z harmonogramem prac. Akwen objęty inwestycją ze względu na położenie w ujściu cieśniny Świny 

do morza jest akwenem trudnym w rozumieniu hydrodynamicznym (silne prądy, cofki, falowanie) co 

powodowało konieczność częstych zmian pozycji pracy sprzętu budowlanego. Dodatkowo wstrzymanie prac 

na czas usuwania przeszkód nawigacyjnych znajdujących się na terenie budowy spowodowała konieczność 

zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia na nowo harmonogramu prac. W związku z powyższym 

odstąpiono od sporządzania każdorazowo graficznego harmonogramu a prace planowane na najbliższe dni 

były zgłaszane do wydziału DBM przez kierownika budowy. Powyższe rozwiązanie pozwoliło na sprawną 

i bezproblemową realizację prac bez potrzeby ciągłej zmiany harmonogramu w formie graficznej (…) Mając 

na względzie uwagi i wątpliwości kontrolerów NIK co do aktualności harmonogramu zobowiązujemy się do 

dostosowania zapisów przyszłych umów do praktycznych możliwości realizacji prac zgodnie z 

harmonogramem.” 

(dowód: akta kontroli str. 1220, 1223-1224) 

NIK zauważa, że brak aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych uniemożliwił Urzędowi weryfikację 

terminowości wykonywania przez wykonawcę prac czerpalnych na poszczególnych odcinkach, zwłaszcza w 

kontekście zapisów w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b, umowy PO-II-370/ZZP-3/12/16, który obligował Urząd do 

naliczania kar umownych za zwłokę za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie robót na wyznaczonym do 

pogłębiania odcinku toru wodnego. 

4. Urząd nie obciążył karami umownymi wykonawcy E (…) w związku z nieterminowym usunięciem wad i 

usterek w niżej wymienionych opracowaniach pomocniczych, których realizacja została zlecona na 

podstawie umowy 10/TI-P/2014 z 27.02.2014 r. (modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 

                                                                                                                                                                                
iloczyn wynagrodzenia za wykonanie prac na odcinku (2.673.663,3 zł) oraz określonej w umowie stawki procentowej 0,1%, tj. 2.673,66 zł x 7 dni 

= 18.715,62 zł. 
56 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.; dalej: ustawa o finansach publicznych. 
57 Określoną zarządzeniem wewnętrznym nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opłat za czynności i 

usługi Urzędu Morskiego w Szczecinie obowiązującym w dniu wykonania sondażu. 



głębokości 12,5 m) oraz PFU wykonanym na podstawie umowy 21/TI-P/2015 z 20 kwietnia 2015 r. (inwestycji 

Modernizacja TWŚ-S). 

Z dokumentacji objętej kontrolą wynikało, że: 

 pomimo wyznaczenia terminu na usunięcie wad i usterek we wniosku do RDOŚ o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz karcie informacyjnej przedsięwzięcia58 

wraz z wnioskiem do RDOŚ o ustalenie zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i 

obszary NATURA 2000, wykonawca nie dostarczył do Urzędu kompletnej dokumentacji. Do wykonawcy 

skierowano: pismo z dnia: 2.07.2014 r. wskazujące termin na uzupełnienie opracowania do 21.07.2014 r. 

i następnie pismo z dnia 25.07.2014 r. wskazujące termin na uzupełnienie opracowania do 11.08.2014 r., 

Pismem TI-220/7/281/2014 z 29.08.2014 r. wykonawcy został wyznaczony kolejny termin złożenia 

brakujących dokumentów do dnia 3.09.2014 r. Ostatecznie opracowanie zostało odebrane 8.09.2014 r.; 

 pomimo przesłania wykonawcy w dniu 9.10.2014 r. pisma z uwagami do opracowania analizy 

nawigacyjnej dla zmodernizowanego toru wodnego wraz z wytycznymi do zastosowania, 

przeprowadzenia w dniu 16.10.2014 r. spotkania konsultacyjnego oraz wyznaczenia nieprzekraczalnego 

terminu do 29.10.2014 r. na wprowadzenie zmian i uzupełnień (pismo z 21.10.2014 r.), wykonawca nie 

wywiązał się ze swoich zobowiązań. W wyniku weryfikacji przekazanej w dniu 24.10.2014 r.59 

uzupełnionej analizy nawigacyjnej do wykonawcy zostało skierowane kolejne pismo z uwagami 

dotyczącymi opracowania (z 13.11.2014 r.) oraz wskazany został termin na dokonanie korekty do 

28.11.2014 r. Ponadto Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego skierował do wykonawcy e-mail, 

w którym wskazał m. in., że: proces sprawdzania analizy i wprowadzania poprawek trwa już niepokojąco 

długo. Urząd Morski już trzykrotnie wystosowywał pisma z uwagami (TI-220/7/324/2014, TI-

220/7/334/2014,  

TI-220/7/353/2014). W ramach wprowadzenia poprawek część uwag UMS jest pomijana przy założeniu, 

że wymienione zagadnienia UMS60 określi w ramach przyszłych przepisów portowych. Przypominamy, że 

przedmiotem zlecenia jest pełna analiza nawigacyjna, która ma stanowić podstawę merytoryczną do 

projektowania modernizacji toru. Założeniem służb nawigacyjnych i bezpieczeństwa ruchu morskiego 

UMS jest, aby przy dokonywaniu przyszłej zmiany przepisów portowych można było w możliwie dużym 

zakresie posługiwać się ustaleniami wynikającymi z obecnie opracowanej „Analizy” (…).Ostatecznie 

opracowanie zostało odebrane 5.12.2014 r.;  

 pomimo przeprowadzenia 16.10.2014 r. spotkania konsultacyjnego oraz wyznaczenia wykonawcy 

nieprzekraczalnego terminu do 20.11.2014 r. na wprowadzenie zmian i uzupełnień w opracowaniu model 

toru wodnego Świnoujście–Szczecin (pismo z 21.10.2014 r.), wykonawca nie wywiązał się ze swoich 

zobowiązań. W wyniku weryfikacji przekazanego 19.11.2014 r. matematycznego modelu toru wodnego 

Świnoujście-Szczecin, do wykonawcy skierowane zostało kolejne pismo z uwagami dotyczącymi 

opracowania (z 24.11.2014 r.) oraz wskazany został termin na wniesienie niezbędnych korekt do 

5.12.2014 r. Wykonawca dostarczył 1 egzemplarz skorygowanego opracowania z płytą CD w dniu 

5.12.2014 r. (pismo z 4.12.2014 r.) i następnie w dniu 8.12.2014 r. komplet opracowania pomocniczego - 

6 egzemplarzy opracowania z płytą CD; 

 po przeanalizowaniu sprawozdania z badań chemicznych osadów, złożonego przez wykonawcę 

31.07.2014 r. (pismo z 30.07.2014 r.), a także wymianie korespondencji związanej z odbiorem, Urząd 

wyznaczył wykonawcy do 16.09.2014 r. termin na opracowanie sprawozdania zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczył 1 egzemplarz skorygowanego sprawozdania z płytą CD 

6.11.2014 r. (pismo z 6.11.2014 r.) i następnie 19.11.2014 r. komplet dokumentacji 4 egzemplarze 

sprawozdania z płytą CD.  

(dowód: akta kontroli str. 751-768, 781-806, 816-817, 865-870) 

 Zgodnie z § 8 ust 1 pkt 2 umowy 10/TI-P/2014 zamawiający był uprawniony do naliczania kar umownych 

wykonawcy z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru prac danego 

opracowania w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 6 ust. 1 umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

(dowód: akta kontroli str. 742) 

                                                           
58 Dalej: KIP. 
59 Pismo 189 – EURO/2014/PK-040 z 24.10.2014 r.  
60 Urząd Morski w Szczecinie. 



 pomimo wyznaczenia przez Urząd terminów na uzupełnienie i ostateczne przekazanie opracowania: do 

12.11.2015 r. - tom I część 1 i 2 (warunki ogólne i rysunki) oraz do 30.11.2015 r. - tom II i III (warunki dla 

prac projektowych oraz wykonania i odbioru robót) wraz z częścią kosztową i pozostałymi opracowaniami 

dotyczącymi: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dysponowania gruntem, 

inwentaryzacji obiektów przeznaczonych do rozbiórek i przebudowy oraz kopie map zasadniczych dla 

obszarów kolizji inwestycji z lądem, wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązania. Wykonawca przekazał 

do odbioru 1 egzemplarz programu funkcjonalno-użytkowego z płytą CD w dniu 16.11.2015 r. (pismo z 

12.11.2015 r - data wpływu do Urzędu) i następnie w dniu 16.12.2015 r. komplet dokumentacji 6 

egzemplarzy opracowań z płytą CD. 

(dowód: akta kontroli str. 844-848, 865-870) 

Zgodnie z § 10 ust 1 pkt 1 umowy 21/TI-P/2015 z 20.04.2015 r. zamawiający był uprawniony do naliczania 

kar umownych za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki. 

(dowód: akta kontroli str. 836) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił61: „Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia polegającego na naliczaniu kar 

umownych. Kierował do Wykonawcy pisma ponaglające i mobilizujące do przestrzegania wyznaczonych 

terminów. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby specjaliści poszczególnych opracowań (zarówno 

pomocniczych jak i głównych) wykonali je zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oczekiwaniami 

Zamawiającego (które były precyzowane na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia) oraz wszystkimi 

uzgodnieniami z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami i instytucjami zewnętrznymi. Z 

uwagi na fakt, iż Urząd Morski w Szczecinie uzyskał możliwość dofinansowania  ze środków UE z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 dopiero w 2014 r. z dostępnością tych środków do 

końca 2015 r. Zamawiający przy realizacji umowy na wykonanie Studium wykonalności i Raportu OOŚ był 

zobligowany do dotrzymania powyższego terminu i rozliczenia projektu w tym okresie programowania. 

W związku z powyższym Zamawiający nie korzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy i naliczania kar. 

Ze względu na złożoność i stopień skomplikowania zagadnień, które objęte były opracowaniami oraz 

konieczność przeprowadzania szerokich konsultacji i uzgodnień z różnymi podmiotami i instytucjami, 

Zamawiający zgadzał się na zmianę terminów w harmonogramie, które Wykonawca na bieżąco aktualizował 

(zgodnie z zapisami w umowie). W efekcie końcowym Zamawiający uzyskał prawidłowe dokumenty zgodne 

z opisem przedmiotu umowy, tj. Studium wykonalności oraz Raport OOŚ i uzyskał prawomocną decyzję 

środowiskową. Odstąpienie od umowy i karanie Wykonawcy mogłoby skutkować niezrealizowaniem projektu 

i utraceniem finansowania (wartość umowy 1.594.000,00 zł brutto).” 
(dowód: akta kontroli str. 1284-1287, 1293-1294) 

Były Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „(…) zdawano sobie sprawę z tego, że wykonanie zamawianych opracowań 

będzie się wiązało z koniecznością dokonywania wielu skomplikowanych uzgodnień z podmiotami 

zewnętrznymi, w tym w szczególności z organami administracji środowiskowej, Zarządem Morskich Portów 

Szczecin i Świnoujście, użytkownikami portów Szczecin i Świnoujście (Rada Interesantów Portu), 

organizacjami pozarządowymi (proekologicznymi), środowiskiem rybackim itp. itd. Dla nadania 

opracowaniom końcowego kształtu niezbędne były analizy nawigacyjne, ekonomiczne, środowiskowe, 

hydrologiczno-hydrauliczne, inżynierskie i inne. Wiadomo było z góry, że wyniki wszystkich tych analiz 

oddziaływać będą wzajemnie na siebie, a zakładany termin zakończenia prac zależeć będzie od bardzo 

wielu czynników zewnętrznych i jest faktycznie nieprzewidywalny. Dlatego w umowie nie zawarto 

kategorycznego zapisu o karach umownych za opóźnienie, ale zapis „miękki” - o możliwości, ale nie 

obowiązku, naliczenia takich kar. (…) Niezależnie od problemów wewnętrznych Wykonawcy, które faktycznie 

miały miejsce i wymagały wielokrotnie interwencji Zamawiającego dla przyspieszenia prac, na skutek 

różnych, czasami sprzecznych ze sobą, zewnętrznych stanowisk i opinii, (…) zmiany przepisów, itp. 

opracowania były w trakcie opracowywania wielokrotnie poważnie modyfikowane. Było to uciążliwe i bardzo 

czasochłonne (harmonogram był na bieżąco aktualizowany). Nie było też, przy rozliczeniu końcowym, 

możliwości dokładnego ustalenia, jaki faktyczny (liczony w dniach) wpływ na opóźnienie prac miały czynniki 

wewnętrzne, a jaki - wewnętrzne problemy organizacyjne Wykonawcy. Dlatego, biorąc również pod uwagę, 
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spraw wynikających z zadanego pytania…”. 



że opracowania były wprawdzie finansowane z POliŚ 2007 - 2013, ale możliwość wykorzystania środków 

uzyskano dopiero od 2014 roku, z obowiązkiem rozliczenia do końca 2015 roku, nie skorzystano z 

możliwości naliczenia kar umownych, gdyż w przypadku naliczenia kar (lub rozwiązania umowy) nie byłoby 

możliwości rozliczenia projektu w terminie, co skutkowałoby utratą finansowania. (…)” 

(dowód: akta kontroli str. 1414, 1429) 

NIK zauważa, że w § 2 ust. 4 umowy 10/TI-P/2014 wykonawca oświadczył, że dysponuje odpowiednim 

potencjałem techniczno-organizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i 

kwalifikacjami pozwalającymi na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy, a także, że zapoznał się z 

przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz wszelkimi regulacjami dotyczącymi przedmiotu umowy, w 

tym określającymi zasady przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 

Ponadto zgodnie z § 4 ust. 10 wykonawca zobowiązał się wykonać poszczególne prace oraz przedmiot 

umowy z zachowaniem terminu, najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i 

wiedzą zawodową. Natomiast zgodnie z § 9 ust.1 umowy wykonawca był m.in. odpowiedzialny za terminowe 

i wysokiej jakości wykonanie przedmiotu umowy. 

Nieustalenie tych należności stanowiło naruszenie art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. 

Szacunkowa wysokość kar umownych wynosiła 489.890,40 zł62. 

5. Do ewidencji księgowej Urzędu na konto 402 – usługi obce, zamiast na konto 080 – środki trwałe w 

budowie (inwestycje), wprowadzone zostały wydatki, w łącznej wysokości 461.202,03 zł. Nieprawidłowa 

ewidencja księgowa dotyczyła wydatków bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji: 

 modernizacja infrastruktury – oznakowanie nawigacyjne. Wydatki poniesione w 2013 r., na łączną kwotę 

55.755,9 zł dotyczące: 1) opracowania Studium wykonalności, przygotowania dokumentów aplikacyjnych 

i wniosku o dofinansowanie; 2) opracowania Raportu Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego projektu; 3) kompleksowej obsługi prawnej etapu 

przygotowania inwestycji; 

 przebudowa podejściowego TW i TWŚ-S. Wydatki poniesione w 2014 r., na łączną kwotę 405.446,13 zł 

dotyczące: 1) wykonania analizy nawigacyjnej wraz modelem toru; 2) wykonania analizy wpływu 

przebudowy toru na stateczność budowli hydrotechnicznych; 3) uzyskania pozwolenia na budowę wraz 

wykonaniem wszelkich badań, opracowań i czynności niezbędnych do uzyskania wymaganych prawem 

uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

usuwania do morza urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie; 4) uaktualnienia kosztorysu 

inwestorskiego. 

(dowód: akta kontroli str.893,896,914,926-935,1044-1049,1174) 

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3 lit. a i b zarządzenia wewnętrznego nr 15 Dyrektora Urzędu z dnia 20 lipca 2011 r. 

w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Morskim w Szczecinie środki trwałe w budowie (inwestycje) to 

nakłady poniesione w okresie budowy środków trwałych do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia 

inwestycji, w tym również takie koszty, jak np.: opłaty notarialne, sądowe itp.; koszt dokumentacji projektowej; 

koszt badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu; koszty 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego; roboty, dostawy i usługi związane z przygotowaniem i realizacją 

inwestycji; inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją63. 

 (dowód: akta kontroli str. 35-36, 45-46) 

Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości64, cena nabycia i koszt 

wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres 

                                                           
62 Kara obliczona od dnia następnego po wyznaczeniu terminu na dostarczenie poprawionej dokumentacji do dnia przekazania ostatecznie 

skorygowanych opracowań w celu rozpoczęcia ich procedury odbiorowej. Łącznie za 147 dni zwłoki w dostarczeniu opracowań wynikających z 

umowy 10/TI-P/2014 (tym: 43 dni opóźnienia w dostarczeniu wniosku do RDOŚ; 13 dni  - modelu toru wodnego Świnoujście–Szczecin; 28 dni - 

analizy nawigacyjnej dla zmodernizowanego toru wodnego, 63 dni - sprawozdania z badań chemicznych osadów) oraz za 32 dni zwłoki w 

dostarczeniu opracowań wynikających z umowy 21/TI-P/2015. Wysokość kary za 1 dzień zwłoki dla umowy 10/TI-P/2014 została obliczona jako 

iloczyn wynagrodzenia za wykonanie prac 1.594.000 zł oraz określonej w umowie stawki procentowej 0,2%, tj. 3.188 zł. Ogółem 3.188 zł x 147 

dni = 468.636 zł. Wysokość kary za 1 dzień zwłoki dla umowy 21/TI-P/2015 została obliczona jako iloczyn wynagrodzenia za wykonanie prac 

132.840 zł oraz określonej w umowie stawki procentowej 0,5%, tj. 664,20 zł. Ogółem 664,2 zł x 32 dni = 21.254,4 zł.  
63 Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed 

udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych. 
64 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.; dalej: ustawy o rachunkowości. 



budowy do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Stosownie do wymogu art. 24 ust. 1 ustawy o 

rachunkowości, księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie i bieżąco.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej65, konto 

bilansowe 011 - Środki trwałe służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki (plan kont dla jednostek budżetowych 

określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia).  

W sprawie ewidencji wydatków dotyczących Modernizacji infrastruktury – oznakowanie nawigacyjne 

Naczelnik Wydziału ON wyjaśnił: „przedmiotowe koszty są w trakcie wprowadzania zmian w wartości 

środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji projektu. Niezwłocznie po zakończeniu etapu 

księgowania w księgach rachunkowych Urzędu, przekazane zostaną niezbędne dokumenty potwierdzające 

zwiększenie wartości środków trwałych o koszty przygotowania dokumentacji. Ponieważ warunki w/w umowy 

obejmowały również sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzorów umów oraz 

reprezentowanie przez KIO, które nie stanowią kosztów wytworzenia środków trwałych (jako niezbędne do 

przeprowadzenia przetargów i ogłoszeń) - jedynie koszt opracowania PFU będzie zwiększeniem wartości 

środków trwałych”. 

(dowód: akta kontroli str. 1391, 1392) 

Zwiększenie wartości konta 011 – środki trwałe o kwotę 55.755,9 zł, nastąpiło w dniu 30.11.2017 r., tj. w 

trakcie czynności kontrolnych NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 1397-1406) 

W sprawie ewidencji wydatków dotyczących przebudowy podejściowego TW i TWŚ-S Naczelnik Wydziału 

DBM wyjaśnił: „prace przygotowawcze obejmujące sporządzanie dokumentacji technicznej mającej na celu 

uzyskanie pozwolenia na budowę realizowane były w 2014 r., tj. dwa lata przed realizacją robót 

budowlanych. Wydział nie posiadał wtedy środków finansowych na zadania inwestycyjne, prace 

przygotowawcze realizowane były ze środków bieżących dlatego nie mogły stanowić podstawy zwiększenia 

wartości początkowej środka trwałego. Ze względu na rozbieżność czasową między pracami 

przygotowawczymi a realizacją zadania inwestycyjnego nie dopełniono formalności po zakończeniu 

inwestycji.” 

(dowód: akta kontroli str. 1260,1264) 

Zwiększenie wartości konta 011 – środki trwałe o kwotę 405.446,13 zł, nastąpiło w dniu 21.11.2017 r., tj. w 

trakcie czynności kontrolnych NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 1179-1185) 

Ponadto w 2017 r. wydatek w kwocie 62.000 zł związany z aktualizacją studium wykonalności oraz PFU dla 

inwestycji modernizacja TWŚ-S – prace przygotowawcze został zaewidencjonowany na koncie księgowym 

402 (usługi obce) w § 430 (zakup usług pozostałych). 

(dowód: akta kontroli str. 858-859, 872) 

Naczelnik Wydziału TI wyjaśnił: „w związku z przygotowywaniem i opracowywaniem wniosku o 

dofinansowanie dla Projektu  (…) zaszła pilna konieczność  zaktualizowania opracowań niezbędnych do jego 

złożenia do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Przedmiotem aktualizacji były objęte następujące 

dokumenty: Studium wykonalności (SW) i Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). SW  stanowi obligatoryjny 

załącznik do wniosku o dofinansowanie, natomiast PFU – dodatkowy załącznik. Dokumenty te zostały  

zlecone (jako  usługa finansowana ze środków bieżących UMS) do aktualizacji firmie E(…) (autorowi Studium 

Wykonalności i Programu Funkcjonalno-Użytkowego). Wykonawcy zapłacono 50% przysługującego mu 

wynagrodzenia, pozostałe 50% zostanie uregulowane po akceptacji wniosku o dofinansowanie przez 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Na podstawie zawartej umowy nr 31/TI-P/2017 z dnia 

28.03.2017 r. usługa została wykonana i część należności (zgodnie z umową) została zapłacona z ww. 

środków bieżących UMS, tj. z przyznanego Wydziałowi (…) limitu środków z paragrafu 4300 „Pozostałe 

usługi”. Na tym etapie powyższa usługa nie stanowiła wydatku inwestycyjnego. Wniosek o dofinansowanie 
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wraz złożonymi dokumentami obecnie podlega weryfikacji i akceptacji przez Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych oraz rekomendacji ekspertów inicjatywy wsparcia JASPERS. Przewidywany termin 

podpisania umowy o dofinansowanie z Centrum (…) -grudzień br. Po zakończeniu zadania inwestycyjnego o 

powyższe koszty zostanie zwiększona wartość środka trwałego powstałego w wyniku realizacji procesu 

inwestycyjnego.” 

(dowód: akta kontroli str. 1389-1392) 

Wydatki dotyczące ww. inwestycji zaewidencjonowane na koncie 402 § 430 wyniosły ogółem 523.202,03 zł.  
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości, przez środki trwałe w budowie (inwestycje) rozumie się 

zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego 

środka trwałego. Źródłami finansowania inwestycji w jednostkach budżetowych są: środki budżetowe, środki 

z sum na zlecenie oraz dochody własne jednostek. Ewidencję kosztów inwestycji rozpoczętych oraz 

rozliczenie kosztów inwestycji na uzyskane efekty, bez względu na źródła finansowania, ujmuje się na koncie 

080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie). Ponadto już na etapie planowania jednostka powinna określić, 

czy jest to wydatek inwestycyjny czy bieżący. Zgodnie z opisem konta 860 "Wynik finansowy", 

zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

budżetowej, w końcu roku obrotowego na stronie Wn tego konta ujmuje się sumę poniesionych kosztów, 

w korespondencji m. in. z kontem 402.  Biorąc pod uwagę, że saldo konta 860 wyraża na koniec roku 

obrotowego wynik finansowy jednostki, nieprawidłowo prowadzona ewidencja księgowa skutkuje zaniżeniem 

wyniku finansowego. 

6. Sprawozdanie z rozliczenia inwestycji przebudowy podejściowego TW i TWŚ-S, finansowanej ze środków 

budżetu państwa, zostało sporządzone i przekazane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej dopiero w dniu 22.03.2017 r., tj. 132 dni po przekazaniu ostatniej płatności związanej 

z finansowaniem inwestycji, co nastąpiło 10.11.2016 r., czyli z opóźnieniem wynoszącym 72 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 1222,1227,1152-1154) 

Zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie finansowania inwestycji z budżetu państwa, inwestor, po 

zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji, sporządza sprawozdanie, w terminie do 60 dni od dnia, w 

którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji i przekazuje je 

dysponentowi, który finansował inwestycję ze środków budżetu państwa. 

Naczelnik Wydziału DBM wyjaśnił: „pierwotny program inwestycji wysłany do dysponenta szacował wartość 

prac budowlanych na kwotę 15.067,5 tys. zł. Środki jakie otrzymaliśmy w 2016 r. na realizacje inwestycji, tj. 

na § 6050 planu rzeczowo-finansowego wyniosły 15.068 tys. zł. W wyniku ogłoszonego przetargu 

nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę, który zaoferował realizację inwestycji przebudowy toru za kwotę 

10.694.653,20 zł brutto. Część oszczędności, które wyniknęły z tego tytułu Urząd za zgodą dysponenta 

przeznaczył na drugą inwestycję pn. „Przebudowa Nabrzeża Skarpowego– Niskiego w Morskim Porcie 

Rybackim w Trzebieży”, obie inwestycje realizowane były ze środków finansowych na cel pierwotny 

przyznanych w 2016 r. mylnie potraktowane zostały jako jedność i zostały rozliczone po uregulowaniu 

ostatniej płatności w marcu br. dot. przebudowy nabrzeża. Jednocześnie nadmieniamy, że  zarówno w 2016 i 

w 2017 r. systematycznie przesyłane były miesięczne i kwartalne informacje z wykonania wydatków budżetu 

państwa przeznaczonych na finansowanie inwestycji w 2016 i 2017 r., w których to informowaliśmy 

o zaawansowaniu prac oraz o ich zakończeniu. Zobowiązujemy się do przestrzegania terminów przesyłania 

rozliczeń wskazanych w przepisach wykonawczych.” 

(dowód: akta kontroli str. 1222,1226) 

 
W przypadku dwóch (z 4 badanych) inwestycji Urząd nie naliczył wykonawcom kar 

umownych o szacunkowej wartości 508,6 tys. zł, co skutkowało uszczupleniem dochodów 

skarbu państwa. Nieprawidłowa klasyfikacja oraz ewidencja zdarzeń gospodarczych 

bezpośrednio związanych z realizowanymi inwestycjami skutkowała zaniżeniem wartości bilansowej aktywów 

Urzędu na łączną kwotę 461,2 tys. zł i w konsekwencji zaniżeniem wyniku finansowego. Ponadto w 2017 r. 

nieprawidłowo sklasyfikowano  

i zaewidencjonowano wydatek w kwocie 62,0 tys. zł. Ewidencja księgowa niektórych zadań inwestycyjnych 

prowadzona była niezgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W przypadku 

umowy dotyczącej przebudowy podejściowego toru wodnego, od wykonawcy nie wymagano aktualizowania 
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harmonogramu rzeczowo-finansowego. Brak należytego nadzoru spowodował, że wykonawca nie został 

obciążony kosztami przeprowadzenia sondażu poroboczego, co skutkowało uszczupleniem dochodów 

skarbu państwa na kwotę 6,9 tys. zł. Sprawozdanie z jego rozliczenia zostało przekazane właściwemu 

ministrowi z opóźnieniem wynoszącym 72 dni. 

3. Utrzymanie torów wodnych do portów 

1. Parametry torów wodnych zapewniających dostęp do portów Świnoujście i Szczecin nie 

spełniały w pełni wymagań określonych w przepisach66.  

W latach 2014 – 2017 parametry powinny wynosić odpowiednio dla: 

 podejściowego toru wodnego do Świnoujścia o długości 60,80 km: głębokość techniczna 14,5 m, 

szerokość toru w dnie od 200 do 240 m, 

 wejściowego toru do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu o długości 1,47 km: głębokość  14,5 m, 

szerokość 200 m, 

 toru wodnego Świnoujście – Szczecin (TWŚ-S) o długości 67,35 km: głębokość od 10,5 do 14,3 m, 

szerokość na odcinkach prostych od 90 do 240 m (z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru), 

 Odry Zachodniej o długości 1,993 km: głębokość od 7,0 do 9,7 m, szerokość od 80 do 150 m, 

 toru wodnego w Kanale Polickim o długości 5,32 km: głębokość od 4,5 do 10,5 m, szerokość od 70 do 

140 m, 

 obrotnic w porcie Świnoujście: północnej - głębokość 11,0 m, średnica 350 m; południowej - głębokość 

13,0 m, średnica 250 m;  
 obrotnicy w porcie Świnoujście – Mielińskiej (w kształcie elipsy): głębokość 13,0 m, oś krótsza 420 m, oś 

dłuższa 525 m, 

 obrotnicy na wysokości Polic (w kształcie elipsy): głębokość 10,5 m, oś krótsza 400 m, oś dłuższa 800 

m, 

 obrotnicy przy Przesmyku Orlim: głębokość 10,5 m, średnica 280 m. 
Kubatura urobku do wyczerpania obliczona na podstawie wiosennych prac sondażowych wykonywanych 

corocznie przez służby hydrograficzne Urzędu, w stosunku do parametrów określonych przepisami, wynosiła 

odpowiednio: w 2014 r. – 1.132.272 m3, w 2015 r. – 1.169.642 m3, w 2016 r. – 1.039.449 m3, w 2017 r. – 

737.774 m3. 

W II kwartale każdego z badanych lat67, Wydział ON Urzędu ustalał odcinki torów wodnych przeznaczonych 

do pogłębienia w pierwszej kolejności i sporządzał zestawienie kubatur w ramach planowanej kwoty 

wydatków na prace czerpalne. Następnie przekazywał projekty prac dla wskazanych odcinków Wydziałowi 

DBM68. Wstępne projekty prac obejmowały urobek w ilości 151.117 m3 w 2014 r., 297.846 m3 w 2015 r., 

221.972 m3 w 2016 r. i 232.396 m3 w 2017 r., co stanowiło odpowiednio 13,3%, 25,5%, 21,4% i 31,5% 

kubatury niezbędnej do wyczerpania w celu osiągnięcia wymaganych przepisami parametrów.  

 (dowód: akta kontroli str. 130-154, 495, 729, 732) 

W badanym okresie projekty zleconych do przeprowadzenia w pierwszej kolejności prac czerpalnych (tj. 

sondaże przedwykonawcze), ze względu na ograniczone środki finansowe, nie obejmowały następujących 

odcinków: 

 w 2014 r. – całego odcinka wejściowego toru wodnego do Portu Zewnętrznego o długości 1,47 km; 

odcinków od 03,0 do 08,0 km, od 10,0 do 16,0 km, od 18,0 do 49,0 km, od 51,0 do 63,0 km, od 64,0 do 

65,0 km TWŚ-S; całego odcinka toru w Kanale Polickim o długości 5,32 km; wszystkich ww. obrotnic, z 

wyjątkiem obrotnicy północnej w porcie Świnoujście, 

 w 2015 r. – całego odcinka toru podejściowego do Świnoujścia (60,8 km); odcinków od 00,0 do 03,0 km, 

od 04,0 do 09,0 km, od 10,0 do 20,0 km, od 37,0 do 67,7 km TWŚ-Ś; całego odcinka Odry Zachodniej 

                                                           
66 Tj. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących 

w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. poz. 733), a wcześniej – do 

dnia 10.06.2015 r. - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji 

wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1017 ze zm.), dalej: rozporządzenia w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej 

dostęp do portu. 
67 12.05.2014 r., 15.04.2015 r., 18.05.2016 r., 15.05.2017 r. 
68 Pisma z dnia: 28.05.2014 r., 19.05.2015 r., 20.05.2016 r., 17.05.2017 r. 
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(1,993 km) i toru wodnego w Kanale Polickim (5,32 km); wszystkich obrotnic, z wyjątkiem obrotnicy 

południowej w porcie Świnoujście, 

 w 2016 r. - całego odcinka toru podejściowego do Świnoujścia (60,8 km); całego odcinka wejściowego 

toru wodnego do Portu Zewnętrznego (1,47 km); odcinków od 00,0 do 16,0 km, od 41,0 do 42,0 km, od 

43,0 do 63,0 km, od 64,0 do 67,7 km TWŚ-S; całego odcinka Odry Zachodniej (1,993 km), wszystkich 

obrotnic, z wyjątkiem obrotnicy w Porcie Szczecin na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu 

Dębickiego, 

 w 2017 r. - całego odcinka toru podejściowego do Świnoujścia (60,8 km); odcinków od 02,5 do 16,0 km, 

od 18,0 do 31,0 km, od 36,0 do 65,0 km, od 67,0 do 67,7 km TWŚ-S; całego odcinka toru wodnego w 

Kanale Polickim (5,32 km); całego odcinka toru w Kanale Wietlina (3,15 km); wszystkich obrotnic, z 

wyjątkiem obrotnicy w Porcie Szczecin na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego. 

Dodatkowo projekty zleconych prac czerpalnych w latach 2014-2017 nie obejmowały całej (pełnej) 

szerokości wszystkich torów wodnych. Dla TWŚ-S szerokość czerpania najczęściej wynosiła 70 m (zamiast 

co najmniej 90 m). Wyjątek stanowił rok 2016, w którym w ramach zamówień podstawowych i 

uzupełniających zlecono prace czerpalne na szerokości 90 metrów, ale tylko dla wybranych odcinków toru69.  

Ponadto głębokość czerpania nie na wszystkich odcinkach odpowiadała głębokości technicznej określonej 

przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 130-154, 523-534, 541-554) 

Kubatury robót zleconych przez Urząd na podstawie zamówień publicznych wyniosły 166.740 m3 w 2014 r., 

334.795 m3 w 2015 r., 694.105 m3 w 2016 r., 232.384 m3 w 2017 r. (do 30.09), co odpowiadało 14,7%, 

28,6%, 66,8% i 31,5%  rzeczywistych potrzeb70. Po 30.09.2017 r. Urząd zlecił wykonanie robót czerpalnych 

na 77.941 m3, co spowodowało wzrost wskaźnika do 42,1%.  

(dowód: akta kontroli str. 523-534, 541-554, 583-586) 

W związku z niezachowaniem zadeklarowanych parametrów na torach wodnych obowiązywały ograniczenia 

w ruchu statków wprowadzone: 

 10.08.2009 r. – TWŚ-S: na odcinku od II do IV Bramy Torowej dla statków o zanurzeniu powyżej 8,5 m 

wprowadzono ruch jednokierunkowy z koniecznością poruszania się środkiem toru wodnego71 (z powodu 

wypłyceń na krawędziach toru); 

 03.10.2011 r. – TWŚ-S: w okolicy ujścia rzeki Świętej dla statków o zanurzenie ponad 8,0 m 

wprowadzono nakaz poruszania się zachodnią częścią toru wodnego (z powodu wypłycenia na torze 

wodnym)72; 

 13.03.2015 r. – TWŚ-S: na odcinkach km 34-36 (na wysokości kotwicowiska  Chełminek do Chełminek 

S) dla statków ponadgabarytowych i o zanurzeniu 8 m i większym wprowadzono ograniczenie prędkości 

do 8 węzłów oraz ruch jednokierunkowy (z powodu obsypywania się skarpy toru wodnego)73. 

Ponadto Kapitanat Portu Szczecin, bez wprowadzania ograniczeń w ruchu statków, poinformował o: 

 spłyceniach po zachodniej stronie toru wodnego na Odrze Zachodniej do głębokości 6,2 m przy krawędzi 

toru na wysokości nabrzeża Kapitanatu i północnej części nabrzeża Pasażerskiego (komunikat z 

10.06.2015 r.74); 

                                                           
69 Realizacja umowy: 1) PO-II-375/ZZP-3/11/16 z dnia 15.06.2016 r.: szerokość czerpania 90 m dla odcinków 16-17 km, 17-18 km, 42-

43 km i 63-64 km TWŚ-S, dla pozostałych odcinków – 70 m.  

Przy czym, na odcinkach od 00,0 do 02,70 km szerokość toru określona przepisami wynosiła od 110 do 180 m, a na odcinku od 2,70 do 05,50 

km wynosiła od 90 do 110 m; 2) PO-II-375/ZZP-3/02/16 z dnia 05.08.2016 r.: głębokość projektowana wynosiła 10,5 m dla odcinka km 41-42 (na 

całej szerokości odcinka); dla pozostałych odcinków – pasy o szerokości 10 m na głębokość 10,5 m. 
70 Natomiast kubatury robót rozliczonych i uznanych przez Urząd za wykonane wyniosły w roku 2014 - 160.487 m3, w roku 2015 - 

331.917 m3, w roku 2016 - 669.329 m3 i w roku 2017 (do 30.09) - 227.893 m3, co stanowiło 14,2%, 28,4%, 64,4% i 30,9% potrzeb (tj. 

kubatury niezbędnej, optymalnej). 
71 Komunikat Zastępcy Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej. Powyższe ograniczenie umieszczone zostało w ostrzeżeniach nawigacyjnych 

ogłaszanych przez służby dyżurne Kapitanatu Portu Szczecin. Na przestrzeni 8 lat było modyfikowane, z ograniczeniem prędkości (do 8 węzłów) 

lub bez tego ograniczenia i obowiązywało w okresie badanym, tj. od 01.01.2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych (15.12.2017 r.); 

ostatnia modyfikacja - 13.06.2017 r. 
72 Ograniczenie to umieszczono w ostrzeżeniach nawigacyjnych i obowiązywało w okresie badanym, tj. od 01.01.2014 r. do dnia zakończenia 

czynności kontrolnych (15.12.2017 r.). 
73 Ograniczenie to umieszczono w ostrzeżeniach nawigacyjnych i obowiązywało w okresie od 13.03.2015 r. do dnia zakończenia czynności 

kontrolnych (15.12.2017 r.). 
74 Aktualny do dnia zakończenia czynności kontrolnych (15.12.2017 r.). 



 spłyceniach na TWŚ-S w zachodniej części obrotnicy Mijanka; głębokość minimalna 9,3 m przy krawędzi 

obrotnicy na trawersie sektora Domańce (komunikat z 17.02.2015 r.75); 

 spłyceniach w Porcie Szczecin do głębokości 8,9 m na środku toru wodnego w Kanale Grodzkim na 

wysokości nabrzeża Belgijskiego (komunikat z 13.06.2017 r.76). 

(dowód: akta kontroli str. 192-211) 

W sprawie działań podejmowanych przez Urząd w latach 2014-2017 mających na celu utrzymywanie 

parametrów określonych przepisami, Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „Urząd Morski corocznie otrzymywał zbyt 

niskie środki w stosunku do potrzeb. Wyjątek stanowił rok 2016, gdy środki pokryły ok. 70% potrzeb. 

Corocznie Urząd występował o dodatkowe środki do Ministerstwa (pisma do Ministerstwa stanowią załącznik 

nr 1). W roku 2016 otrzymano w ramach rezerwy celowej 8 mln zł, a w ramach rezerwy ogólnej 6 mln zł. 

Również wszelkie oszczędności z bieżącej działalności były przekazywane na prace czerpalne. Stąd 

wynikają podpisywane umowy na prace uzupełniające w ostatnich kwartałach rozpatrywanych lat. 

Jednocześnie od roku 2011 są czynione starania mające na celu uchwalenie przez Radę Ministrów programu 

wieloletniego na zapewnienie potrzeb w zakresie prac czerpalnych.” 

(dowód: akta kontroli str. 663-664, 666, 678) 

Były Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „(…) w celu systemowego rozwiązania problemu, już w listopadzie roku 2011 

przekazano do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury projekt programu wieloletniego „Utrzymanie morskich 

dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2012 - 2025” (mojego pomysłu oraz autorstwa). Projekt ten 

został przyjęty do legislacji jako projekt rządowy (Ministerstwa), następnie Urząd Morski (na polecenie 

Ministerstwa) przygotował do niego strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko wraz ze stosowną 

procedurą, był też on wielokrotnie aktualizowany i modyfikowany, jednak do dzisiaj - pomimo starań - nie 

został uchwalony, aczkolwiek w dniu 24 października br. uzyskał pozytywną opinię Komitetu Ekonomicznego 

Rady Ministrów, co zwiększa na to szanse. Podsumowując, uważam, że biorąc pod uwagę uzyskany przy 

permanentnym niedoborze środków pozytywny efekt końcowy, tj. faktyczne stałe utrzymanie możliwości 

ruchu po torach wodnych statków o maksymalnych określonych przepisami parametrach, moje (oraz przede 

wszystkim służb Urzędu) działania w tym obszarze były skuteczne.” 

(dowód: akta kontroli str. 1414, 1428) 

W latach 2013-2017 Dyrektor Urzędu regularnie składał ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

morskiej rzetelne informacje dotyczące stanu torów wodnych. W piśmie z dnia: 

 7.08.2013 r.77 wskazano, że brakuje środków w kwocie ok. 15 mln zł na prace pogłębiarskie w obszarze 

TWŚ-S, które przywróciłyby podstawowe parametry głębokościowe wynikające z obowiązujących 

przepisów, 

 4.06.2014 r. wskazano m.in., że sytuacja głębokościowa na torach wodnych, w szczególności na TWŚ-

S, jest zła i że parametry nie są utrzymywane na większości odcinków toru. Podano, że środki 

przydzielone w latach 2003-2014 stanowiły jedynie ok. 40% potrzeb i pozwalały wyłącznie na wykonanie 

niezbędnego minimum prac na newralgicznych odcinkach torów tak, by żegluga była możliwa przy 

wprowadzonych specjalnych zasadach regulacji ruchu, 

 4.05.2015 r. powtórzono ww. informacje. Ponadto podano, że sytuację pogarsza konieczność 

zapewnienie dostępu do terminala LNG w Świnoujściu, co dotyczy poszerzonego (ze 180 do 200 m) i 

pogłębionego (z 14,3 do 14,5 m) toru podejściowego do Świnoujścia oraz wybudowania nowego odcinka 

toru łączącego podejście do Świnoujścia z obrotnicą w Porcie Zewnętrznym. Kubaturę prac niezbędnych 

określono na 1.127.975 m3,  

 20.05.2016 r. wskazano, że na TWŚ-S objętość osadów niezbędnych do wyczerpania wynosiła 800.000 

m3 78. Koszt doprowadzenia toru do stanu zgodnego z przepisami wynosił ok. 19,5 mln zł, z tego z 

budżetu Urzędu można było przeznaczyć 9 mln zł. Posiadane środki pozwalały na wykonanie 

„absolutnie niezbędnego minimum prac”, co oznaczało m.in. pogłębienie rynny toru do normatywnej 

głębokości 10,5 m, jednak na szerokości 75 m, zamiast 90 m na odcinkach prostych, 

                                                           
75 Aktualny do dnia zakończenia czynności kontrolnych (15.12.2017 r.). 
76 Aktualny do dnia zakończenia czynności kontrolnych (15.12.2017 r.). 

 
77 Dotyczącym projektu budżetu na rok 2014. 
78 Wielkość ta nie obejmowała obrotnicy NATO, na utrzymanie której Urząd otrzymał środki w ramach rezerwy celowej. Ponadto w piśmie tym 

wskazano, że na torach wodnych do małych portów potrzeby pogłębiarskie wynosiły ok. 40.000 m3.  



 31.05.2016 r. wskazano, że potrzeby na rok 2017 dla wszystkich torów, w tym dla małych portów, 

wynoszą 45,8 mln zł (dla 1.060.000 m3),  

 30.01.2017 r. podano, że skala potrzeb w zakresie pogłębiania, według wstępnych szacunków, wyniosła 

dla TWŚ-S ok. 22-25 mln (oraz dla małych portów 3,6 mln), 

 23.05.2017 r. poinformowano, że obecnie sytuacja głębokościowa jest wyraźnie lepsza niż w latach 

ubiegłych, co jest efektem zwiększonych nakładów na morskie drogi wodne w 2016 r. Dla utrzymania 

parametrów objętość osadów do wyczerpania oszacowano na 747.705 m3 (TWŚ-S wraz z podejściem 

do basenu Portu Zewnętrznego). Urząd wygospodarował na te prace w 2017 r. środki w wysokości 8,6 

mln zł, co pozwolić miało na wykonanie niezbędnego minimum prac. 

We wszystkich ww. pismach z lat 2014-2017 Urząd wskazywał ponadto, że dla uniknięcia występujących co 

roku zakłóceń w utrzymaniu dostępności portów, niezbędne jest jak najszybsze uchwalenie79 i wdrożenie 

programu wieloletniego „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach (…)”. 

W dniu 11.07.2017 r. Urząd wystąpił o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 8,5 mln 

zł, co umożliwiłoby wykonanie ok. 70% potrzebnych prac czerpalnych w obszarze Zalewu Szczecińskiego. 

Pismem z 25.10.2017 r. Urząd poinformował o zleceniu wykonania prac czerpalnych łącznie na 11,3 mln zł, 

tj. na wydobycie 305.000 m3 (ok. 43% potrzeb) i wystąpił o przyznanie środków z rezerwy celowej w 

wysokości 5 mln zł80.  

(dowód: akta kontroli str. 155-183) 

Zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami81, decyzję o określeniu poszczególnym komórkom 

organizacyjnym Urzędu limitu wydatków budżetowych (w paragrafach klasyfikacji budżetowej) podejmował 

dyrektor Urzędu w ramach rocznego planu finansowego przewidzianego w ustawie budżetowej. Podstawą 

przyznania komórkom organizacyjnym określonej kwoty środków na wydatki było zestawienie aktualnych 

zadań rzeczowych i ich przewidywanej wartości netto. Zestawienie to sporządzali naczelnicy Wydziałów. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nie decydował o kwotach wydatków przeznaczonych przez 

Urząd na prace czerpalne (z wyjątkiem środków przyznanych z rezerwy celowej i ogólnej w roku 2016). 

(dowód: akta kontroli str. 184, 212-230) 

Wydatki Urzędu na bieżące utrzymanie torów wodnych wynosiły: w 2014 r. – 6.178.749,50 zł, w 2015 r. – 

12.949.288,32 zł, w 2016 r. - 23.507.187,70 zł, w tym ze środków z rezerwy celowej 7.689.700 zł, z rezerwy 

ogólnej 6.000.000 zł, w 2017 r. (do 30.09) – 8.432.041 zł82. 

W ramach wydatkowanych środków wykonano prace czerpalno-refulacyjne odpowiednio na 160.487, 

331.917, 669.329 i 227.893 m3 urobku w roku 2014, 2015, 2016 i 2017 (do 30.09)83. 

 (dowód: akta kontroli str. 184-191, 231, 523-554, 584-586) 

2. Przedmiotem udzielanych zamówień publicznych w zakresie utrzymania torów wodnych były roboty 

budowalne określone jako „prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych będących w jurysdykcji Urzędu”. 

W efekcie ich wykonania należało osiągnąć głębokość czerpania określoną w projektach prac czerpalnych 

będących załącznikami do SIWZ. 

W badanym okresie Urząd udzielił 13 zamówień84 na bieżące utrzymanie torów wodnych, w tym pięć w trybie 

przetargu nieograniczonego i osiem w trybie z wolnej ręki na łączną kwotę 55.331.324,88 zł85. 

(dowód: akta kontroli str. 232-283, 596) 

Poza przypadkami opisanymi w części dotyczącej nieprawidłowości oraz uwag, zamówień publicznych 

udzielano zgodnie z zasadami i w trybie określonym przepisami ustawy pzp86, a także procedurami 
                                                           
79 Przez Radę Ministrów. 
80 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych (tj. do 15.12.2017 r.) Minister nie przyznał środków z rezerwy celowej. 
81 W tym: zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie nr 10 z dnia 14.08.2001 r. w sprawie kontroli wydatków 

budżetowych (zmienione zarządzeniem nr 21 z dnia 04.12.2003 r. i zarządzeniem nr 8 z dnia 21.05.2003 r.); zarządzenie wewnętrzne Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie nr 4 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Urzędzie Morskim w Szczecinie”. 
82 Łącznie w latach 2014-2017 wydatkowano 51.067.266,52 zł. 
83 Wielkości dotyczą objętości wykazanych i rozliczonych w fakturach. Urobek ten stanowił 14,2%, 28,4%, 64,4% i 30,9% potrzeb. 
84 Liczba nie obejmuje odrębnych zamówień dla tzw. małych portów. W tej liczbie w ramach jednego zamówienia wykonano również prace 

czerpalne na Kanale Polickim i torze podejściowym do portu w Stepnicy. 
85 Kwota szacunkowej wysokości wynagrodzeń umownych wynikająca z zawartych umów. 
86 Ponadto przedmiotem uwagi sformułowanej w wystąpieniu pokontrolnym w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. (nr 

P/17/001, LSZ.410.001.08.2017) było następujące ustalenie: „W zamówieniu publicznym PO-II-375/ZZP-3/02/16 („Uzupełniające prace 

czerpalno – refulacyjne w 2016 r.”) Urząd zlecił prace „uzupełniające” na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp wskazując w uzasadnieniu, że 



wewnętrznymi Urzędu. Ponadto - poza przypadkami opisanymi w dalszej części wystąpienia - SIWZ 

opracowano rzetelnie. Z 13 zawartych umów, 12 było zgodnych z SIWZ i (lub) ofertą. 

We wszystkich analizowanych umowach z wykonawcami dostatecznie zabezpieczono interesy Urzędu87. 

Każda z umów określała szacunkową ilość robót (w m3), a wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalano jako iloczyn kubatury wyczerpanego i wyrefulowanego urobku i ceny jednostkowej wynikającej z 

przyjętej oferty wykonawcy. Określono zasady rozliczenia robót (fakturami częściowymi i fakturą końcową). 

Podstawą wystawienia faktur były protokoły odbioru robót (częściowe i końcowe) poprzedzone wykonaniem 

sondaży poroboczych. W umowach ustalono miejsca odkładu refulatu. 

 (dowód: akta kontroli str. 232-283, 347-465) 

W latach 2014-2017 stawka za 1 m3 wyczerpania i wyrefulowania urobku wynosiła od 29 zł do 42 zł (średnio 

36,16 zł) w zamówieniach zleconych w trybie przetargu nieograniczonego i od 29 zł do 51 zł (średnio 38,06 

zł) w zamówieniach zleconych w trybie z wolnej ręki. Stawka 51 zł/m3 dotyczyła zamówienia awaryjnego 

(marzec 2015 r.), kiedy wystąpiła niewielka kubatura i konieczność natychmiastowego wykonania robót. 

(dowód: akta kontroli str. 232-283, 596) 

3. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu88 zlecanie pogłębiania torów wodnych oraz sprawowanie 

nadzoru inwestorskiego nad tymi pracami należało do zadań Wydziału DBM, a do obowiązków Naczelnika 

Wydziału należało m.in. nadzorowanie utrzymania odpowiedniego stanu technicznego i bezpieczeństwa 

budowli hydrotechnicznych, pół refulacyjnych i torów wodnych oraz projektowania, odbioru i rozliczania 

ilościowego wykonanych prac czerpalnych. W badanych umowach wskazano, że przedstawicielem 

zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy był specjalista ds. robót czerpalnych i utrzymania pól 

refulacyjnych p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału89.  

(dowód: akta kontroli str. 15-3, 347-465) 

W 2017 r. Urząd – zgodnie z wymogiem zmienionego art. 20a ust. 1 Pzp90 - powołał zespół osób do nadzoru 

nad realizacją zamówienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 626-627, 632) 

Zawarte z wykonawcami umowy przewidywały m.in. następujące obowiązki: 

 pisemne powiadamianie (drogą elektroniczną) przedstawiciela zamawiającego o rozpoczęciu i 

zakończeniu robót na każdym odcinku toru wodnego, 

 wykonanie całego zakresu prac wynikającego z przekazanych projektów robót (sondaży 

przedroboczych) na każdym z wyznaczonych odcinków, 

 prowadzenie dziennika budowy (dziennika przebiegu robót w zakresie wydobytego urobku) i ewidencji 

wód pobranych i zrzucanych przy refulacji wydobytego urobku, 

 odkładanie urobku na wskazane pola refulacyjne, 

 zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej OC od zniszczenia wszelkiej własności na cały okres trwania 

robót, 

                                                                                                                                                                                
udziela się „zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu 

tego samego rodzaju zamówień przewidzianych w ogłoszeniu o zamówienie podstawowe (…)” mimo, że art. 67 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu 

przywołanym wyżej obowiązywał do 27.07.2016 r., a postępowanie wszczęto 29.07.2016 r. W wyniku ww. postępowania o zamówienie Urząd 

zawarł umowę na kwotę 4.772.521 zł. NIK oceniła, że uzasadnienie wyboru trybu postępowania o zamówienie publiczne nie wypełniało 

przesłanek art. 67 ust. 1 ustawy pzp.” 
87 Urząd nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zamówień na prace czerpalne. 
88 Zarządzenie Wewnętrzne Nr 22 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2006 r. ze zmianami. 
89 Od 01.01.2017 r.; wcześniej od 05.09.2016 r. specjalista ds. robót czerpalnych i utrzymania pól refulacyjnych; od 20.06.2011 r. starszy 

inspektor ds. robót czerpalnych i utrzymania pól refulacyjnych. W zakresie czynności służbowych wśród obowiązków tego pracownika określono 

m.in.: 

- opracowywanie dokumentacji przetargowej dla udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie robót czerpalno-refulacyjnych i badań 

właściwości gruntu czerpanego oraz sporządzanie umów na wykonanie tych robót,  

- czuwanie nad prawidłowym i terminowym wykonaniem czynności formalnych, wymaganych ustawą Prawo budowlane, związanych z  

rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem nadzorowanych przez siebie robót, 

- organizowanie wyjazdów i udział w pobieraniu próbek z rejonu dna akwenu wyznaczonego przez Wydział ON, sprawdzanie i interpretacja 

wyników tych badań, 

- współudział w przeglądach pól refulacyjnych podczas i po zakończeniu prac refulacyjnych, 

- przestrzeganie terminowości realizacji prac i udział w ich odbiorach. 
90 Wymóg ten dotyczy zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 1.000.000 euro, 



 wystawianie faktur częściowych/końcowych (na podstawie protokołów odbioru częściowego/końcowego), 

 zapłacenie kary umownej (w przypadkach przewidzianych umową), 

 dbanie o ochronę środowiska podczas prowadzenia prac pogłębiarskich. 

Obowiązkiem Urzędu określonym w umowach było m.in.: 

 wykonanie projektów prac czerpalnych oraz sondaży poroboczych, 

 określenie celowości usunięcia braków w wykonawstwie, 

 obciążenie wykonawcy kosztami ponownych sondaży poroboczych po usunięciu stwierdzonych braków, 

 dokonywanie odbioru prac poszczególnych odcinków robót i odbioru końcowego robót, 

 obliczanie ostatecznej, powykonawczej ilości urobku, 

 terminowe zapłacenie wykonawcy należnego wynagrodzenia, 

 naliczanie kar umownych (w przypadkach przewidzianych umową). 

(dowód: akta kontroli str. 347-465) 

Poza przypadkami opisanymi w części dotyczącej nieprawidłowości i uwag, wykonawcy robót oraz Urząd 

wywiązywali się z obowiązków określonych w umowach. 

Kwoty wydatkowane na prace czerpalne były zgodne ze stawkami określonymi w umowach i ilością 

wybranego i wyrefulowanego urobku.   

Urząd (w 2015 r.) stwierdził jeden przypadek realizacji dwóch umów niezgodnie z przyjętymi warunkami i 

naliczył kary umowne w wysokości 40.321,76 zł. Kary naliczono w nieprawidłowy sposób, co opisano w 

części dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości. 

Poza wyjątkami zamieszczonymi w opisie nieprawidłowości – umowy zrealizowane zostały prawidłowo. 

 (dowód: akta kontroli str. 523-554) 

W wyniku realizacji umów na prace czerpalno-refulacyjne osiągnięto zamierzony rezultat. Wskaźnik prac 

wykonanych w zakresie wyczerpania urobku w stosunku do prac zleconych wynosił 96,2% w 2014 r., 99,1% 

w 2015 r., 96,4% w 2016 r., 98,1% w 2017 r. (do 30.09). 

(dowód: akta kontroli str. 599) 

Stosownie do zapisów w SIWZ po zakończeniu robót pogłębiarskich, Urząd z udziałem wykonawców 

dokonywał przeglądów i odbiorów protokolarnych pól refulacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 527, 534, 549, 553) 

W ramach nadzoru nad pracami pogłębiarskimi Urząd zobowiązany był także do spełniania wymogów 

wynikających z decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenia wodno-prawne. 

Z pozwoleń wodnoprawnych91 na pobór wód powierzchniowych z Roztoki Odrzańskiej i wprowadzanie wód 

porefulacyjnych z pola Mańków do wód powierzchniowych wynikał m.in. obowiązek powiadamiania 

Nadleśnictwa Goleniów o każdorazowym rozpoczęciu i zakończeniu robót refulacyjnych, co zostało 

wykonane.  

Z pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych dla wyrefulowania urobku z prac czerpalnych 

na pola refulacyjne (D, Dębina i Mańków) wynikały m.in. obowiązki badania gruntu czerpanego z toru 

wodnego pod kątem jego ewentualnych zanieczyszczeń lub badania próbek wód.  

(dowód: akta kontroli str. 466-484, 518-522) 

Zadaniem Wydziału DBM w zakresie utrzymania pół refulacyjnych było m.in. wykaszanie porostów roślinnych 

z korony, skarp grobel i rowu odpływowego, pogłębianie rowu opaskowego i odpływowego, wycinanie 

zakrzaczeń z powierzchni kwater i ich ogroblowań, sprawdzanie funkcjonowania budowli regulacyjnych 

(mnichów), bieżące prace konserwacyjno-remontowe, wyliczanie pojemności geometrycznej kwater, co 

w badanym okresie było wykonywane. Wydatki poniesione na ww. prace wynosiły w 2014 r. ogółem 396.080 

zł, w 2015 r. 175.663,73 zł, w 2016 r. 619.880,39 zł, w 2017 r. 685.396,72 zł (w tym na modernizację 

obwałowań 470.708,04 zł). Ponadto na rozbudowę pola D, Urząd wydatkował 295.225,04 zł w 2014 r., na 

przedłużenie ostrogi – 486.680,97 zł w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 488-494) 

                                                           
91 Decyzja z 30.03.2016 r. nr WOŚ-II.7322.7.21.2015.WI oraz decyzja z 26.11.2010 r. nr WRiOŚ-II/WI/6250/1-14/2010 - wydane z upoważnienia 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 



Pojemność głównych pól refulacyjnych92 (przed odkładem urobku) na dzień 1.01.2014 r. wynosiła: pole 

Mańków – 656.306 m3, pole D – 4.500.000 m3, pole Dębina – 325.000 m3. 

Na dzień 08.11.2017 r. (po odkładzie urobku i pracach modernizacyjnych z lat 2014-2016) wynosiła: pole 

Mańków –  748.937 m3, pole D – 3.768.102 m3, pole Dębina – 247.000 m3. 

Ilość (objętość) odłożonego refulatu weryfikowano na podstawie dziennika przebiegu robót (dziennika budowy). 

Według tej ewidencji odłożono: w 2014 r. 209.463 m3 93, w 2015 r. 411.022 m3, w 2016 r. 1.233.338 m3 94, 

w 2017 r. (do 08.11) 297.566 m3 95 urobku .  

 (dowód: akta kontroli str. 496-498, 587-595, 597-598) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:  

1. Parametry torów wodnych, zapewniających dostęp do dwóch portów o podstawowym 

znaczeniu dla gospodarki narodowej, w trwały sposób96 nie spełniały w pełni wymagań97 określonych w 

przepisach98. 

(dowód: akta kontroli str. 130-154, 192-194, 495) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił99, że w badanym okresie Urząd corocznie: 1) otrzymywał zbyt mało środków 

w stosunku do potrzeb, 2) występował o dodatkowe środki do Ministerstwa, 3) wszelkie oszczędności z 

bieżącej działalności przekazywał na prace czerpalne, 4) podejmował działania mające na celu uchwalenie 

przez Radę Ministrów programu wieloletniego na zapewnienie potrzeb w zakresie prac czerpalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 663-664, 666-667, 678-725) 

2. Kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji dwóch umów na prace czerpalne Urząd naliczył w 

nieprawidłowej wysokości i w niewłaściwy sposób.  

W umowie (podstawowej) nr PO-II-370/ZZP-3/15/15 z 14.07.2015 r. termin realizacji zadania określono na 

30.09.2015 r., a w umowie (uzupełniającej) nr PO-II-370/ZZP-3/04/15 z 16.09.2015 r. na dzień 20.10.2015 r. 

Obydwie umowy obejmowały wykonywanie prac na odcinku podejścia do Portu Zewnętrznego. W protokole 

końcowym odbioru robót nr 11/15 z 18.11.2015 r. wskazano, że sondaż poroboczy100 wykazał wybranie na 

tym odcinku 26.110 m3 urobku, co znalazło potwierdzenie w dwóch fakturach: 1) z dnia 18.11.2015 r. nr 

201500747 za prace w ilości 22.703 m3 – na kwotę 868.162,72 zł, 2) z dnia 18.12.2015 r. nr 201500807 za 

prace czerpalne w ilości 3.407 m3 – na kwotę 130.283,68 zł.  

W protokole końcowym podano również, że termin zakończenia robót na ww. odcinku nastąpił 5.11.2015 r. 

Opóźnienie w realizacji robót wynosiło odpowiednio 16 i 36 dni. 

Umowa nr PO-II-370/ZZP-3/15/15 przewidywała, że kary umowne wynosić miały 0,25% wynagrodzenia 

umownego brutto przewidzianego za odcinki, na których wykonawca nie wykonał prac terminowo - za każdy 

dzień zwłoki. Wynagrodzenie umowne za odcinek podejścia do Portu Zewnętrznego ujęte w fakturze 

wynosiło 868.162,72 zł, zatem naliczone kary umowne winny wynosić 78.134,64 zł101. 

Zgodnie natomiast z warunkami umowy nr PO-II-370/ZZP-3/04/15 kary należało naliczać od wynagrodzenia 

umownego brutto (0,25% za każdy dzień zwłoki). Wynagrodzenie to wynosiło 130.283,68 zł. Naliczone kary 

umowne powinny stanowić kwotę 5.211,35 zł102.  

                                                           
92 Pole Międzywodzie (niewykorzystywane dla odkładania urobku z portów Szczecin i Świnoujście) – 78.760 m3. Ponadto: pole A 

zostało zlikwidowane, a pole Chełminek – wycofane z eksploatacji. Urząd wykorzystywał również pole Ostrów Grabowski będące we 

władaniu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujścia S.A.  
93 W tym na pole Ostrów Grabowski – 68.616 m3, tzw. małe porty 3.002 m3. 
94 W tym: na klapowisko z prac refulacyjnych 224.848 m3; w ramach zadania inwestycyjnego dot. przebudowy podejściowego toru wodnego do 

Świnoujścia 302.328 m3.  
95 W tym na klapowisko 53.126 m3. 
96 Należy przez to rozumieć ogłaszanie przez Urząd ostrzeżeń o ograniczeniach w ruchu statku na torze wodnym spowodowanych jego 

spłyceniami i zawężeniami, które trwają ponad 100 dni. 
97 Dotyczących szerokości i głębokości technicznej (szczegółowo opisanych w punkcie 1, str. 21-22 wystąpienia pokontrolnego). 
98 Tj. rozporządzeniach w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu. 
99 Wszystkie wyjaśnienia Dyrektora Urzędu przytoczone w tej części wystąpienia poprzedzono następującą uwagą: „Z uwagi na to, że funkcję 

Dyrektora UM pełnię od dnia 01.07.2017 r do udzielenia odpowiedzi zobligowałem Naczelnika Wydziału Dróg i Budowli Morskich Pana Jacka 

Zawadzkiego, bezpośrednio odpowiedzialnego za zakres spraw wynikających z zadanego pytania (…)”. 
100 Nr 478/2015-E z 13.11.15 r. 
101 868.162,72 zł x 0,25% x 36 = 78.134,64 zł. 
102 130.283,68 zł x 0,25% x 16 = 5.211,35 zł. 

Ustalone 

nieprawidłowości 



Kary za nieterminową realizację dwóch umów powinny ogółem wynosić 83.345,99 zł. Tymczasem Urząd 

naliczył kary w wysokości 40.321,76 zł za 16 dni zwłoki biorąc za podstawę urobek w ilości 26.361 m3 oraz 

stawkę określoną w umowach, tj. 38,24 zł. Sposób naliczenia kar umownych (od ilości urobku zamiast od 

wynagrodzenia) był niezgodny z określonym w umowach i nie uwzględniał 36 dni opóźnienia w zadaniu 

z umowy PO-II-370/ZZP-3/15/15. Dodatkowo do obliczeń przyjęto 26.361 m3, mimo że w fakturach 

i w protokole odbioru wskazano na 26.110 m3. 

(dowód: akta kontroli str. 373-389, 485-487, 528-535) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił: 1) „Umowa podstawowa obejmowała prace czerpalne także na wejściowym torze 

wodnym do Portu Zewnętrznego (pismo ON-II-461/3/2015 z dnia 19 maja 2015 r.). Projekty prac zostały 

przekazane wykonawcy w dniu 14 lipca 2015 r. pismem DBM-II-46119/6/15, jednakże w trakcie realizacji 

prac kubatura na tym odcinku wzrosła (pismo ON-II-461/6/2015 z dnia 9 września 2015 r.) i konieczne było 

podpisanie umowy na prace uzupełniające na kubaturę 4.782 m3. Sporządzono nowy projekt prac 

czerpalnych na tym odcinku, wg którego realizowano roboty i rozliczono prace. Przerywanie prac na tym 

odcinku w celu zrobienia sondażu powykonawczego i rozliczenia kubatury prac objętej umową podstawową, 

a następnie powtarzanie prac na tym samym odcinku w celu rozliczenia kubatury objętej umową 

uzupełniającą, wydłużyłoby czas realizacji prac o co najmniej 2 tygodnie i generowałoby dodatkowe koszty. 

Dlatego umowy potraktowane zostały jako całość i w przypadku tego odcinka obowiązywał termin wykonania 

prac określony w umowie uzupełniającej, tj. 20 października 2015 r. Po tym terminie Wykonawcy zostały 

naliczone kary umowne (nota księgowa z dnia 18.11.2015 r.). 

2) (…) Prace czerpalne na torze podejściowym do Portu Zewnętrznego objęte były zarówno zamówieniem 

podstawowym jak i uzupełniającym i ze względów organizacyjnych, technologicznych i finansowych 

potraktowane zostały jako całość, dlatego kary umowne naliczane były 0,25% wynagrodzenia umownego 

brutto przewidzianego za cały odcinek, na którym wykonawca nie wykonał prac terminowo - za każdy dzień 

zwłoki, zgodnie z zapisami umowy zasadniczej czyli: Wartość umowna za odcinek:  

26.361 m3 x 38,24 zł/m3 = 1.008.044,64 zł 

1.008.044,64 zł x 0,25% x 16 = 40.321,76 zł. 

Kary zostały potrącone z najbliższej faktury,  zgodnie z art.  498 § 1 Kodeksu Cywilnego.” 

 (dowód: akta kontroli str. 640-641, 645-647, 653-657) 

Naczelnik Wydziału DBM dodatkowo wyjaśnił: „(…) Kary były naliczane od wynagrodzenia umownego brutto 

przewidzianego za cały odcinek wejściowego toru wodnego do portu zewnętrznego, tj.  26.361 m3 (…). Na 

odcinku wybrano 26.110 m3 (…). 22.703 m3 urobku rozliczono z umowy podstawowej (łączna kubatura prac 

czerpalnych rozliczona ze wszystkich odcinków objętych umową podstawową wyniosła dokładnie jak 

w umowie,  

tj. 290.899 m3). Pozostałą kubaturę, tj. 3.407 m3 rozliczono z umowy uzupełniającej (…).  Odcinek 

wejściowego toru do portu zewnętrznego był ostatnim odcinkiem, na którym wykonywano prace czerpalne 

objęte umową podstawową, pozostałe odcinki rozliczone zostały na łączną kubaturę 268.196 m3. W ramach 

umowy podstawowej mogliśmy rozliczyć jeszcze prace czerpalne o kubaturze 22.703 m3, natomiast nowy 

projekt prac czerpalnych na przedmiotowym odcinku stanowił kubaturę 26.361 m3. Koniecznym więc było 

podpisanie umowy na prace uzupełniające na brakującą kubaturę 4.782 m3. Rozliczanie umów z osobna nie 

było możliwe ze względów technologicznych i organizacyjnych. (…)” 

(dowód: akta kontroli str. 536-540) 

Były Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „(…) Dla Zamawiającego, z punktu widzenia funkcjonalności wykonanych 

prac czerpalnych oraz jak najlepszej efektywności wykorzystania środków finansowych, ważny jest końcowy 

termin wykonania całości robót, a nie cząstkowe terminy pośrednie. Z tytułu przekroczenia tych terminów 

pośrednich Zamawiający nie ponosi żadnych szkód. Ponieważ Wykonawca nie dotrzymał końcowego 

terminu wykonania całości prac, został za to opóźnienie obciążony karą umowną.” 

(dowód: akta kontroli str. 1413,1425) 

NIK nie podziela stanowiska Urzędu w przedmiocie naliczenia kar umownych, w szczególności braku 

możliwości i konieczności odrębnego naliczenia kar dla obu umów. Umowy odmiennie regulowały warunki 

rozliczania wykonanych robót, w tym termin ich zakończenia i sposób naliczenia kar umownych. Wskutek 

opisanej nieprawidłowości nie naliczono kar w wysokości 43.024,23 zł. Nieustalenie tych należności 

stanowiło naruszenie art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. 



3. Urząd dopuścił do sytuacji, w której wykonawca – zanim zawarto z nim umowę – wyczerpał 3.633 m3 

urobku. Ponadto Urząd dokonał zapłaty za te prace czerpalne.  

Prace na odcinku 41-42 km i 42-43 km wykonywano na podstawie umowy nr PO-II-375/ZZP-3/06/15 z dnia 

19.11.2015 r. w oparciu o projekty prac czerpalnych103 dla TWŚ-S. Termin realizacji zadania określono na 

07.12.2015 r.  

Zgodnie z dziennikiem przebiegu robót prowadzonym przez wykonawcę dla ww. umowy, na odcinku od 

41,37 do 42,17 km roboty prowadzone były w okresie 03-07.12.2015 r. i wyczerpano łącznie 17.496 m3. 

Faxem z 08.12.2015 r. wykonawca zgłosił, że 07.12.2015 r. zakończono roboty. Kubatura do wyczerpania 

określona w umowie wynosiła 11.361 m3. 

Następnie z datą 7.12.2015 r. Urząd zawarł z tym samym wykonawcą kolejną umowę nr PO-II-375/ZZP-

3/07/15 na prace czerpalne w ilości 6.135 m3 na odcinku 41,0-43,0 km   TWŚ-S, mimo, że w dniu 7.12.2015 r. 

prace na ww. odcinku zostały zakończone. Urobek wyczerpany dnia 7.12.2015 r. wynosił 2.502 m3.  

Urząd dopuścił zatem do sytuacji, w której wcześniej – bez zawartej umowy – wykonawca wyczerpał 3.633 

m3 104 urobku i odłożył go na pole refulacyjne Mańków.  

Protokół końcowy (nr 12/15) z 18.12.2015 r. zawierał rozliczenie obu ww. umów. W fakturze nr 201500808 z 

dnia 18.12.2015 r. na łączną kwotę 668.702,88 zł ujęto wynagrodzenie za umowę PO-II-375/ZZP-3/06/15 

(434.215,20 zł105) i za umowę PO-II-375/ZZP-3/07/15 (234.487,68 zł106). Wynagrodzenie za wykonane 

bezumownie prace w ilości 3.633 m3 wyniosło 138.925,92 zł107. 

(dowód: akta kontroli str. 390-407, 528-535, 587-589) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „Potrzeby wykonania prac czerpalnych na TWŚ-S w 2015 r. sięgały blisko 1,1 mln 

m3, środki finansowe jakie otrzymał Urząd na prace czerpalne pozwoliły na zaspokojenie zaledwie 30% tych 

potrzeb. W listopadzie 2015 r. okazało się, że powstały oszczędności finansowe z pozostałych zamówień 

publicznych jakie udzielił Urząd, które postanowiono przeznaczyć na prace czerpalne na najbardziej 

newralgicznym odcinku toru wodnego, tj. km 41-43 TWŚ-S i podpisano umowę na drugie uzupełniające 

prace czerpalne PO-II-375/ZZP-3/06/15 z dnia 19.11.2015 r. W trakcie realizacji prac Wydział otrzymał 

kolejne środki finansowe, które pozwoliły rozszerzyć zakres prac czerpalnych na tym samym odcinku i 

podpisano umowę na trzecie uzupełniające prace czerpalne nr PO-II-375/ZZP-3/07/15 z dnia 07.12.2015 r. 

Umowa ta zawarta została na kubaturę zaledwie 6.135 m3, której wykonanie Wykonawca zgłosił tego 

samego dnia. Wykonawca rozpoczął wykonywanie prac na własną odpowiedzialność przed podpisaniem 

umowy, gdy tylko powziął informację, że Urząd zamierza zlecić mu te prace. Wyższe byłyby koszty przestoju 

niż straty związane z niepodpisaniem umowy i wykonaniem większego niż umowny zakresu prac. Urząd nie 

mógł ponieść z tego powodu żadnych strat.” 

(dowód: akta kontroli str. 641, 648) 

Były Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „(…) Stałym problemem Urzędu jest coroczny niedobór środków na 

wykonywanie prac czerpalnych na torach wodnych (…). W miarę uzyskiwania środków zlecano prace 

uzupełniające w ramach kolejnych umów.” 

(dowód: akta kontroli str. 1413, 1425) 

Maksymalna planowana ilość robót w umowie z 19.11.2015 r. wynosiła 11.361 m3. Urząd nieprawidłowo 

uznał, że za prace wykonane ponad kubaturę określoną w umowie może i powinien uregulować jakąkolwiek 

należność. Z kolei umowa z 07.12.2015 r. nie dawała podstaw do wypłaty wynagrodzenia za prace wykonane 

przed datą jej zawarcia. 

4. W 2017 r. Urząd nierzetelnie nadzorował ilości urobku odkładanego do morza i dopuścił do przekroczenia 

przez armatora warunku określonego w decyzji administracyjnej dotyczącego wielkości urobku 

przeznaczonego do usuwania na klapowisko.  

                                                           
103 Plany sondażowe 435/2015-E z dn. 09.10.2015 r. i 459/2015-E z dn. 28.10.2015 r. 
104 17.496 m3 – 11.361 m3  –  2.502 m3 = 3.633 m3. 
105 Rozliczono 11.355 m3 (x 38,24 zł). 
106 Rozliczono 6.132 m3 (x 38,24 zł). 
107 3.633 m3 x 38,24 zł = 138.925,92 zł. 



W związku z umową nr PO-II-370/ZZP-3/19/17 z dnia 29.05.2017 r. Urząd wydał decyzję108 będącą dla 

armatora zezwoleniem na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna, z zastrzeżeniem dopełnienia m.in. 

warunku dotyczącego wielkości urobku przeznaczonego do usuwania do morza, który określono na ok. 

40.000 m3. W dzienniku przebiegu robót109 prowadzonym przez wykonawcę zadania wykazano, że na 

klapowisko odłożono łącznie 53.126 m3, tj. o 32,8% więcej niż dopuszczono w wydanym zezwoleniu.  

(dowód: akta kontroli str. 550-554, 595) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił110: „(…). Należy zauważyć, że ze względu na specyfikę materiału oraz specyfikę 

robót, w tym procesy transportu materiału osadowego i jego odkładu w dnie, podawane we wnioskach ilości 

urobku są szacunkowe – również w ww. decyzji podano ilość szacunkową ok. 40.000 m3 (nie „do” 40.000 

m3). Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez armatora – PRCiP, do morza usunięto ok. 53.126 m3. 

Biorąc pod uwagę małą ilość urobku oraz całkowitą pojemność klapowiska, usunięcie ilości w tym przypadku 

o 32,8% większej, nie uważamy za „znaczne przekroczenie”, a raczej za niedoszacowanie, które wynika ze 

specyfiki prac.” 

(dowód: akta kontroli str. 642, 648-649) 

Były Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „(…) W celu kontroli ilości urobku odkładanego do morza stosowane było 

standardowe wynikowe rozliczenie urobku w miejscu pogłębiania (określenie kubatury) z użyciem sondażu 

przedwykonawczego i powykonawczego. Obliczone w ten sposób ilości faktycznie odłożonego urobku mogły 

niekiedy różnić się od ilości obliczonych teoretycznie i zgłoszonych we wniosku o wydanie decyzji (…). 

Różnic tych nie daje się przewidzieć i wyliczyć na etapie wydawania decyzji, a łączne ilości odkładanego w 

morzu urobku nie przekroczyły nigdy pojemności wykorzystywanego klapowiska (obszaru odkładu).” 

(dowód: akta kontroli str. 1414, 1425) 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda ilość urobku odkładana do morza wymagała uzyskania 

zezwolenia, a jego ilość należało określić (art. 16 ust. 3 i art. 18 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. 

o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki111).  

5. W badanym okresie Urząd nie dotrzymał warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych odnoszących 

się do badania wód i gruntu pod kątem ich zanieczyszczeń. 

Z pozwoleń wodnoprawnych112 na pobór wód powierzchniowych z Roztoki Odrzańskiej dla wyrefulowania 

urobku na pole refulacyjne Mańków wynikał m.in. obowiązek poboru próbek wód do analizy - każdorazowo 

przed planowanym zrzutem wód do odbiornika. 

W latach 2014-2017 Urząd zlecał wykonanie badania wód wyłącznie po zakończeniu prac refulacyjnych113 

(jeden raz w roku). 

Z pozwolenia wodnoprawnego114 na pobór wód powierzchniowych z Kanału Piastowskiego dla wyrefulowania 

urobku z prac czerpalnych na pole refulacyjne D wynikał m.in. obowiązek pobrania i zbadania próbek z dna 

akwenu (przed przystąpieniem do robót czerpalnych) w celu zbadania, czy grunt nie jest zanieczyszczony. 

                                                           
108 Z dnia 1.06.2017 r. znak OŚ-I–5018/5/4/17. 
109 Za okres 1.06-31.07.2017 r. dla pola refulacyjnego D i klapowiska w morzu. 
110 W przypadku tego wyjaśnienia Dyrektor podał: „Z uwagi na to, że funkcję Dyrektora UM pełnię od dnia 01.07.2017 r do udzielenia odpowiedzi 

zobligowałem Zastępcę Głównego Inspektora Inspektoratu Ochrony Środowiska – Pana Ariela Wojdylewskiego bezpośrednio odpowiedzialnego 

za zakres spraw wynikających z zadanego pytania (…)”. 
111 Dz.U z 2017 poz.2000. 
112 Decyzja z 30.03.2016 r.  nr WOŚ-II.7322.7.21.2015.WI oraz decyzja z 26.11.2010 r. nr WRiOŚ-II/WI/6250/1-14/2010 - wydane z 

upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 
113 Dla następujących punktów: 

- w październiku 2014 r.: Rzeka Krępa powyżej ujścia rowu opaskowego, Rzeka Krępa poniżej ujścia rowu opaskowego, Pole Mańków mnich 1, 

Pole Mańków mnich 2; 

- w październiku 2015 r.: Pole Mańków Mnich 1, Pole Mańków Mnich 2, Rzeka Krępa punkt poniżej ujścia rowu opaskowego, Rzeka Krępa punkt 

powyżej ujścia rowu opaskowego; 

- w listopadzie 2016 r.: Rzeka Krępa punkt poniżej ujścia rowu opaskowego, Rzeka Krępa punkt powyżej ujścia rowu opaskowego, pole Mańków 

mnich nr 4, mnich nr 3, mnich nr 2 i mnich nr 1, 

- w 2017 r.: w toku kontroli NIK Urząd ogłosił przetarg na pomiar stężenia zanieczyszczeń wód porefulacyjnych na polu Mańków i Dębina (termin 

wykonania zadania do 30.11.2017 r.). 
114 Decyzja z 04.01.2010 r. nr WGK-6210/BZ/4-2/2009/2010 wydana przez Prezydenta Miasta Świnoujście. 



Natomiast z pozwolenia115 na pobór wód powierzchniowych z Odry Zachodniej dla wyrefulowania urobku na 

pole refulacyjne Dębina wynikał m.in. obowiązek systematycznego monitoringu gruntu czerpanego z toru 

wodnego pod kątem jego ewentualnych zanieczyszczeń. 

Wyniki badań gruntu, którymi dysponował Urząd, pochodziły z października 2010 r. oraz z października 2015 

r. Nadto próbki osadów dennych pochodziły wyłącznie z toru wodnego Świnoujście-Szczecin. 

(dowód: akta kontroli str. 466-484, 523-534, 541-554, 600-612) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „Każde pole refulacyjne składa się z kilku kwater, na które odkładany jest urobek 

pochodzący z prac czerpalnych. W latach 2014-2015 urobek z prac czerpalnych odkładano tylko na jednej z 

kwater pola Mańków, w roku 2016 i 2017 urobek ten odkładany był na wszystkich kwaterach pola stąd różne 

miejsca poboru prób. Pozwolenie wodnoprawne dot. pola Dębina nie określa częstotliwości i zakresu 

przeprowadzania badań gruntu czerpanego z torów wodnych. Brak też jakichkolwiek wytycznych w Ustawie 

o odpadach. Zanim ustawa ta weszła w życie obowiązywało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 

kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony 

(…), według którego wytycznych Urząd przeprowadził badania gruntu, które potwierdziły czystość 

zalegającego na dnie urobku. Ze względów organizacyjnych i technologicznych, czyli ciągłości prac 

czerpalno-refulacyjnych, badanie wód następuje raz w roku pomiędzy zakończeniem jednych prac i 

rozpoczęciem kolejnych.”  

(dowód: akta kontroli str. 642-643, 651-652) 

Były Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „(…) W Urzędzie nie było praktyki zlecania badania próbek gruntu z dna torów 

wodnych po zakończeniu prac czerpalnych. Badania te prowadzono dla toru wodnego Świnoujście - 

Szczecin okresowo (raz na pięć lat), podczas gdy prace czerpalne wykonywano corocznie. (…) przepisy (…) 

nie określają terminów ważności badań urobku pogłębiarskiego. Skład chemiczny osadów dennych zmienia 

się bardzo powoli (w skali dziesięcioleci), (…) coroczne wykonywanie badań osadów dennych w dużym 

zakresie byłoby bezcelowym i niepotrzebnym wydatkiem, tym bardziej, że budżet na prace czerpalne zawsze 

był ograniczony. (…)” 

(dowód: akta kontroli str. 1414, 1426) 

W pozwoleniach wodnoprawnych określono częstotliwość wykonywania badań (wód lub gruntu) poprzez 

użycie następujących sformułowań: „każdorazowo przed planowanym zrzutem”, „przed przystąpieniem do 

robót czerpalnych” i „systematyczny monitoring”. Ponadto pomiędzy zakończeniem prac na torach wodnych 

w danym roku i ich rozpoczęciem w roku następnym upływało od 5 do 6 miesięcy. Podkreślić też należy, że 

próbki zbadanych osadów dennych nie obejmowały Kanału Piastowskiego i Odry Zachodniej. 

6. W 2015 r. w trzech przypadkach Urząd nie obciążył wykonawcy prac czerpalnych116 kosztami 

wykonywania ponownych sondaży po wykonanych poprawkach. 

Niezgodnie z warunkami umowy nr PO-II-370/ZZP-3/15/15 z dnia 14.07.2015 r. (określonymi w § 6 ust. 5) 

wystąpiły trzy przypadki wykonywania sondaży po poprawkach zaleconych przez Wydział ON117, których 

kosztami Urząd nie obciążył wykonawcy zadania. Wartość tych sondaży wg cennika opłat za usługi Urzędu 

obowiązującego w 2015 r. – za każdy odcinek toru wodnego – wynosiła odpowiednio 1.903,50 zł, 1.903,50 zł 

i 3.808,13 zł (łącznie 7.615,13 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 528-535, 555-574, 669-677) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił118, że powodem niewystawienia faktur był brak jednoznacznej informacji o 

konieczności wystawienia faktury za pomiary hydrograficzne. „(…) W ramach współpracy z Wydziałem 

Oznakowania Nawigacyjnego uzgodniono warunki wystawiania faktur. Wydział Pomiarów Morskich 

wprowadził do stosowania obowiązek wystawiania faktur „pro forma” lub faktur VAT dla każdego zlecenia 

                                                           
115 Decyzja z 08.03.2013 r. nr WOŚ-II.7322.4.4.2013.MU wydana z upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 
116 Umowa nr PO-II-370/ZZP-3/15/15 z dnia 14.07.2015 r. 
117 Informacje o sondażach poprawkowych na torze wodnym zawarto w pismach: 

- ON-II-462/7/2015 z 20.08.15 dot. wykonania poprawek na km 33-34; 

- ON-II-462/9/2015 z 26.08.15 dot. wykonania poprawek na km 34-35; 

- ON-II-462/17/2015 z 21.09.15 dot. wykonania (ponownie) poprawek na odcinku 20-22 km. 
118 W przypadku tego wyjaśnienia Dyrektor podał: „Z uwagi na to, że funkcję Dyrektora UM pełnię od dnia 01.07.2017 r do udzielenia odpowiedzi 

zobligowałem Naczelnika Wydziału Pomiarów Morskich – Pana Andrzeja Dołgopołow, bezpośrednio odpowiedzialnego za zakres spraw 

wynikających z zadanego pytania (…)”. 



prac hydrograficznych wykonywanych zgodnie z umowami na prace hydrotechniczne. Faktury „pro forma” lub 

kopie faktur VAT, będą niezwłocznie przekazywane do Wydziału zlecającego prace hydrograficzne.” 

(dowód: akta kontroli str. 663, 665-666, 668-677) 

 

1. W przypadku jednego zamówienia nr PO-II-370/ZZP-3/11/15 z 15.05.2015 r. (data wniosku 

o udzielenie zamówienia) w opracowanej SIWZ zaistniała konieczność dokonania  zmian. 

Zamawiający udzielał wyjaśnień na pytania wykonawców z 28.05.2015 r., w wyniku których w 

projekcie umowy – stanowiącej integralną część SIWZ -  dodano § 11 ust. 5. Pomimo tego zamawiający nie 

dokonał modyfikacji treści SIWZ w sposób zgodny z art. 38 pzp. Każdorazowo, jeżeli wyjaśnienia treści SIWZ 

prowadzą do nadania jej zapisom nowego znaczenia, następuje modyfikacja jej treści 119. 

(dowód: akta kontroli str. 244-250) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „Zamawiający na swojej stronie internetowej udzielił odpowiedzi na pytania 

wykonawcy modyfikując jednocześnie zapisy zawarte w projekcie umowy. Zgodnie z ujednoliconym 

stanowiskiem orzecznictwa nie ma znaczenia, czy zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w 

oddzielnym piśmie, czy też udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców. Informacja nie musi być 

opatrzona stwierdzeniem, iż w powyższym zakresie dokonywana jest zmiana SIWZ, by  stać się wiążącą dla 

wykonawców. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ ze swej istoty uzupełniają jej treść i wykonawcy 

powinni brać je pod uwagę przy sporządzaniu ofert (por. wyrok KIO z dnia 12 maja 2010 r., KIO/UZP 729/10). 

Podobnie w wyroku z dnia 1 czerwca 2011 r. (sygn. KIO 1063/11) Izba stwierdziła, że modyfikacja SIWZ ma 

miejsce wtedy, gdy faktycznie wskazuje na to treść pisma zamawiającego, nie stanowi zaś o tym formalna 

nazwa nadana korespondencji przez zamawiającego.” 

(dowód: akta kontroli str. 625, 628) 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 pzp zamawiający winien zmienić treść SIWZ, a dokonaną zmianę  udostępnić na 

stronie internetowej (z zaznaczeniem, że doszło do zmiany SIWZ). Stosowną adnotację należało również 

zamieścić w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. W latach 2016-2017 parametry wejściowego toru wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, w tym 

jego głębokość, szerokość oraz współrzędne w układzie WGS-84, na skutek zakończonych w 2016 r. prac 

inwestycyjnych120, nie były zgodne z parametrami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład 

infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. 

Niezgodności dotyczyły także zmienionego oświetlenia brzegowego portów Szczecin i Świnoujście.  

Pismem z 10.11.2016 r. Urząd wystąpił do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

wnioskiem o zmianę ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z uwagi na konieczność 

uwzględnienia w przepisach zmienionych parametrów tego toru121.  

(dowód: akta kontroli str. 143-154, 577-582) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że „Urząd Morski w Szczecinie nie posiada wiążącej wiedzy na temat działań 

podjętych przez Ministerstwo w zakresie wnioskowanej przez Urząd propozycji  zmiany rozporządzenia (…). 

Jednakże z moich kontaktów roboczych z Ministerstwem wynika, iż procedowanie tej propozycji zostało 

czasowo wstrzymane, z uwagi na prowadzenie prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o portach i 

przystaniach morskich, w wyniku której koniecznym będzie wydanie nowego rozporządzenia.” 

(dowód: akta kontroli str. 729, 731) 

3. Sposób dokonania szacowania122 ceny jednostkowej za wydobycie i odłożenie 1m3 urobku w czterech 

zamówieniach publicznych nie był czytelny i nie został opisany w badanej dokumentacji, w szczególności 

różnice w szacowaniu wysokości stawki dla I i II części zamówienia123.  

                                                           
119 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej  (KIO) z dnia 8 marca 2011 r., KIO 368/11, wyrok KIO z dnia 31 marca 2014 r., KIO 503/14. 
120 Tj. poszerzenia (ze 180 do 200 m) i pogłębienia (z 14,3 do 14,5 m) toru podejściowego do Świnoujścia oraz wybudowania nowego odcinka 

toru łączącego podejście do Świnoujścia z obrotnicą w Porcie Zewnętrznym (inwestycja przebudowy podejściowego toru do Świnoujścia na 

odcinku 00,0-08,0 km oraz TWŚ-S na odcinku 00,0-03,1 km). 
121 Zmiany dotyczą zapisów w § 3 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 16 lit. a, § 3 pkt 1 lit. b, § 3 pkt 24.  
122 Kosztorysy inwestorskie i notatki w sprawie oszacowania wartości zamówienia sporządzał pracownik DBM . 
123 1) W zamówieniu nr PO-II-370/ZZP-3/18/14 wartość zamówienia określono 15.05.2014 r. na podstawie ceny jednostkowej za wydobycie i 

odłożenie 1m3 urobku w 2013 r. na podstawie 2 umów z 2013 r. W pierwszej umowie z 2013 r. stawka wyniosła 35,88 zł/m3, w drugiej umowie 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  



(dowód: akta kontroli str. 232-283, 287, 306-308, 335-337, 343, 599) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „Oszacowanie kosztów prac czerpalnych jest czynnością skomplikowaną. Obecne 

programy do kosztorysowania robót budowlanych nie są aktualizowane w zakresie tak specjalistycznych i 

rzadkich prac jakimi są prace pogłębiarskie i posiadają przestarzałą technologię wykonywania prac 

czerpalnych przy użyciu sprzętu budowlanego dawno nie stosowanego w praktyce. Próby oszacowania w ten 

sposób kosztów planowanych prac czerpalnych dają wyniki dalece odstające od rzeczywistych kosztów 

rynkowych. W związku z powyższym koszt prac czerpalnych Wydział Dróg i Budowli Morskich szacuje na 

podstawie rozeznania rynku. Brane są pod uwagę ceny prac wykonywanych w poprzednich latach przy 

uwzględnieniu następujących czynników:  

- kubatura prac czerpalnych – cena jednostkowa prac czerpalnych będzie tym większa, im mniejsza będzie 

kubatura prac ze względu na uwzględniony w niej koszt mobilizacji sprzętu, 

- projektowana głębokość – im mniejsza, tym większa cena jednostkowa prac  czerpalnych. Wpływ na to ma 

koszt eksploatacji pogłębiarek oraz ich dostępność na rynku. Małe pogłębiarki stosowane na torach 

podejściowych o głębokości poniżej 6 m generują większe koszty eksploatacji niż pogłębiarki stosowane do 

prac na większych głębokościach, 

- miejsce odkładu urobku - koszty odkładu urobku na pole refulacyjne są większe niż przy klapowaniu w 

morzu ze względu na konieczność utrzymywania w gotowości technicznej obwałowań pola i znajdujących 

się na nim budowli spustowych, 

- lokalizacja prac czerpalnych - im dalej od miejsca odkładu urobku, tym koszty transportu są większe, 

- termin wykonania prac budowlanych – im krótszy, tym większa cena jednostkowa prac, 

- coroczny wzrost cen usług ze względu na wzrost kosztów paliwa. 

Mając powyższe na uwadze nie można wyprowadzić prostego algorytmu, który mógłby oszacować cenę 

jednostkową wydobycia i odkładu 1 m3 urobku jako średnią arytmetyczną cen z poprzednich lat. Kosztorys 

inwestorski musi być poprzedzony głęboką analizą wszelkich aspektów wymienionych powyżej, jednakże jest 

wartością zbliżoną do cen oferowanych w podobnych zamówieniach i nigdy znacząco nie odbiega od 

kosztorysów ofertowych.” 

(dowód: akta kontroli str. 626, 629-631) 

Urząd nie udokumentował sposobu szacowania stawek, w tym analizy ww. aspektów. Ze względu na wysoką 

wartość udzielanych zamówień na roboty czerpalne, Urząd winien sporządzać kosztorysy zgodne 

z obowiązującymi przepisami124 lub rozważyć zlecanie ich wykonania podmiotom zewnętrznym (jak w 

przypadku zadania wynikającego z umowy nr PO-II-370/ZZP-3/12/16 z dnia 15.06.2016 r. obejmującego 

wykonanie przebudowy toru wodnego polegającej na wykonaniu robót czerpalnych). 

(dowód: akta kontroli str. 15-31) 

4. W każdym z udzielonych zamówień publicznych na roboty czerpalne, umowa określała warunki ich 

realizacji, w tym prowadzenie dziennika budowy i ewidencji wód pobranych. W przypadku robót 

uzupełniających Urząd nie wymagał, a Wykonawcy nie prowadzili tej dokumentacji odrębnie dla każdej z 

umów, wykazując roboty na poszczególnych odcinkach łącznie z realizowanym zamówieniem podstawowym. 

Miało to miejsce w przypadku wszystkich umów uzupełniających z lat 2014-2016125. 

                                                                                                                                                                                
43,20 zł/ m3 (średnia cena wynosiła 39,54 zł/ m3). Mimo powołania się na ww. umowy stawkę za wydobycie i odłożenie 1 m3 urobku w badanym 

zamówieniu oszacowano na 37,99 zł/m3.  

2) W zamówieniu nr PO-II-370/ZZP-3/11/16 wartość zamówienia określono 27.04.2016 r. w kosztorysie inwestorskim na podstawie ceny 

jednostkowej za wydobycie i odłożenie 1 m3 urobku w latach 2014-2015 na podstawie 2 umów. W jednej umowie stawka wynosiła 38,24 zł/m3, w 

drugiej umowę 38,50 zł/m3 (średnia cena wynosiła 38,37 zł/m3). Mimo powołania się na ww. umowy stawkę za wydobycie i odłożenie 1 m3 

urobku w badanym zamówieniu oszacowano: dla I części (prace na obrotnicy) 37,21 zł/m3, dla II części 39,64 zł/m3.  

3) W zamówieniu nr PO-II-370/ZZP-3/21/16 wartość zamówienia określono 10.08.2016 r. w kosztorysie inwestorskim na podstawie ceny 

jednostkowej za wydobycie i odłożenie 1 m3 urobku w latach 2013-2016 na podstawie 6 umów ze stawkami: 36,50 zł, 38,24 zł, 38,50 zł, 113,16 

zł, 43,20 zł, 65,00 zł za 1m3 (średnia cena wynosiła 55,76 zł/m3). Mimo powołania się na ww. umowy stawkę za wydobycie i odłożenie 1 m3 

urobku w badanym zamówieniu oszacowano: dla części I – 80,00 zł/m3 (Stepnica i Kanał Policki), dla części II – 38,00 zł/m3.  

4) W zamówieniu nr PO-II-370/ZZP-3/19/17 wartość zamówienia określono 24.04.2017 r. w kosztorysie inwestorskim na podstawie ceny 

jednostkowej za wydobycie i odłożenie 1 m3 urobku w latach 2014-2016 na podstawie 3 umów ze stawkami: 36,50 zł, 38,24 zł, 38,50 zł za 1 m3 

(średnia cena wynosiła 37,75 zł/m3). Mimo powołania się na ww. umowy stawkę za wydobycie i odłożenie 1 m3 urobku w badanym zamówieniu 

oszacowano na 37,90 zł/m3. 
124 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr.130, poz.1389). 
125 Prowadzono dziennik przebiegu robót łącznie dla umów: 1) PO-II-375/ZZP-3/21/16 i PO-II-375/ZZP-3/04/16; 



Ponadto w dwóch przypadkach Urząd sporządzał protokoły odbioru prac (częściowe lub końcowe) łącznie 

dla dwóch lub trzech umów126. Nie podważył też zasadności rozliczania wykonanych prac w jednej fakturze 

(w jednym przypadku127). 

(dowód: akta kontroli str. 347-465, 523-554) 

W sprawie umów z roku 2015 (PO-II-375/ZZP-3/04/15, PO-II-375/ZZP-3/06/15, PO-II-375/ZZP-3/07/15 i PO-

II-370/ZZP-3/15/15) Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „(…) Umowa podstawowa obejmowała m.in. prace czerpalne 

na wejściowym torze wodnym do portu Zewnętrznego. W trakcie realizacji zamówienia wykonano ponownie 

sondaż, po analizie którego stwierdzono znaczne wypłycenie tego odcinka. Niezwłocznie podpisano umowę 

na prace uzupełniające stanowiące rozszerzenie umowy podstawowej o kubaturę niezbędną do realizacji 

umowy podstawowej. Następnie w miesiącach listopad-grudzień Wydział otrzymał dodatkowe środki 

pochodzące z oszczędności Urzędu wynikających z rozstrzygnięcia przetargów na innych zadaniach, które 

przeznaczył na prace czerpalne na odcinku km 41-43 TWŚ-S stanowiące drugie i trzecie zamówienie 

uzupełniające do zamówienia podstawowego. Umowy te podpisywanie były w krótkich odstępach 

czasowych, polegały na realizacji tego samego rodzaju zamówień na tych samych odcinkach toru wodnego. 

Dzielenie dokumentacji dla każdej z tych umów z osobna oznaczałoby przerywanie prac na danym odcinku w 

celu wykonania sondażu poroboczego i rozliczenia prac objętych jedną umową, a następnie wszczęcie prac 

na tym samym odcinku i ponowne wykonanie prac sondażowych w celu rozliczenia prac objętych kolejną 

umową. Generowałoby to dodatkowe koszty i wydłużyłoby czas realizacji prac, co w związku z okresem 

zimowym mogłoby spowodować niemożność rozliczenia prac, gdyby wystąpiło zalodzenie uniemożliwiające 

wykonanie sondażu. W związku z powyższym potraktowanie wszystkich zamówień jako jedną całość było 

konieczne ze względu na czas, koszt i sprawność realizacji i rozliczenia zadania.” 

(dowód: akta kontroli str. 640-641, 645, 648) 

Z uwagi na liczbę stwierdzonych i opisanych wcześniej nieprawidłowości w realizowanych w 2015 r. 

umowach (w tym naliczenie w nieprawidłowej wysokości i w niewłaściwy sposób kary umownej z tytułu 

nieterminowej realizacji dwóch umów, dopuszczenie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane bezumownie 

prace, zaniechanie obciążenia wykonawcy prac czerpalnych kosztami ponownych sondaży po pracach 

poprawkowych), NIK zwraca uwagę na zasadność prowadzenia odrębnej ewidencji i rozliczeń zamówienia 

podstawowego i zamówień uzupełniających.  

5. Udzielając zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki nr PO-II-375/ZZP-3/01/15 z 18.03.2015 r. Urząd 

dokonał zmiany wynegocjowanych z wykonawcą w dniu 12.03.2015 r. warunków umowy, tj. wielkości urobku 

i wysokości wynagrodzenia. 

W toku negocjacji w dniu 12.03.2015 r. wynegocjowano z wykonawcą stawkę 51,00 zł za 1 m3 urobku dla 

szacunkowej wielkości urobku 20.300 m3, czyli wynagrodzenie w wysokości 1.035.300 zł128. Wartość 

udzielonego w umowie zamówienia wyniosła 1.102.518,00 zł, a kubatura do wyczerpania 21.618 m3 (§ 4 ust. 

2 umowy). Różnica między kwotą wynegocjowaną i potwierdzoną pisemnie przez wykonawcę stanowiła 

67.218 zł, a różnica kubatury 1.318 m3 (6%). W dokumentacji znajdowała się notatka służbowa129 

z 18.03.2015 r. informująca o tym, że ostateczna kwota zamówienia została obliczona na podstawie sondaży 

przedroboczych otrzymanych w dniach 16-18.03.2015 r., tj. po terminie przeprowadzonych negocjacji. 

(dowód: akta kontroli str. 251-258, 301-303) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „Powyższe zamówienie było zamówieniem awaryjnym poprzedzonym protokołem 

awaryjnym stwierdzającym konieczność natychmiastowego wykonania prac. Nadrzędnym celem Urzędu było 

przywrócenie bezpieczeństwa żeglugi. Ewentualne zdarzenia z udziałem statków spowodowane 

wypłyceniem mogłyby spowodować straty wielokrotnie przewyższające koszt wykonania prac czerpalnych. 

Mogłoby również dojść do zagrożenia życia i zdrowia załóg statków. Z tego względu Urząd prowadził 

                                                                                                                                                                                
2) PO-II-375/ZZP-3/11/16 i PO-II-375/ZZP-3/02/16; 3) PO-II-375/ZZP-3/04/15, PO-II-375/ZZP-3/06/15, PO-II-375/ZZP-3/07/15 i PO-II-370/ZZP-

3/15/15. Nie było odrębnej ewidencji przebiegu robót dla umowy PO-II-375/ZZP-3/02/14. 
126 Protokół końcowy z dn. 18.12.2015 r. nr 12/15 - zbiorowe rozliczenie 3 umów: 1) PO-II-375/ZZP-3/04/15; 2) PO-II-375/ZZP-3/06/15; 3) PO-II-

375/ZZP-3/07/15. 

Protokół końcowy nr 11/15 z 18.11.2015 r. rozliczający łącznie 2 umowy: 1) PO-II-375/ZZP-3/04/15; 2) PO-II-375/ZZP-3/15/15. 
127 FV nr 201500808 z dnia 18.12.2015 r. na łączną kwotę 668.702,88 zł, w tym: 434.215,20 zł za umowę PO-II-375/ZZP-3/06/15; 234.487,68 z 

za umowę PO-II-375/ZZP-3/07/15. 
128 Pismo wykonawcy z 12.03.2015 r.; mail wykonawcy z 12.03.2015 r. 
129 Pracownika Wydziału DBM. 



formalności i negocjacje w trakcie, gdy odpowiednie komórki wykonywały jeszcze dodatkowe sondaże 

kontrolne. Należy tu jeszcze wskazać zalodzenie akwenu i problemy z wykonaniem tychże sondaży. Mimo 

wszystko Urząd wywiązał się z tego zadania i Wykonawca mógł zrealizować to bardzo pilne zamówienie. (…) 

działania odbywały się w stanie wyższej konieczności.” 

(dowód: akta kontroli str. 625-626, 629) 

NIK nie kwestionuje konieczności udzielenia zamówienia, jednak nie podziela przedstawionego stanowiska. 

W § 2 pkt 1 umowy podano, że wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, 

będącą integralną częścią umowy, co wskutek opisanej zmiany, nie nastąpiło.  

(dowód: akta kontroli str. 365-372) 

Parametry torów wodnych zapewniających dostęp do portów Świnoujście i Szczecin nie 

spełniały w pełni wymagań określonych w obowiązujących przepisach. Wskutek tego 

w badanym okresie w ruchu statków obowiązywały ograniczenia polegające m.in. na ruchu 

jednokierunkowym, konieczności nawigowania określoną częścią toru wodnego czy nakazu zachowywania 

odpowiedniej prędkości. Urząd w każdym z badanych lat podejmował działania na rzecz poprawy 

infrastruktury dostępowej do portów rzetelnie informując ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o 

stanie torów wodnych. Środki finansowe jakimi Urząd dysponował nie pozwalały na uzyskanie i utrzymanie 

wymaganych parametrów na wszystkich odcinkach torów wodnych. 

Urząd organizował i zlecał wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem torów wodnych i pól 

refulacyjnych. Dopuścił jednak w obszarze robót pogłębiarskich do licznych nieprawidłowości. Nadzór nad 

realizacją umów na pogłębianie toru wodnego nie był w pełni skuteczny. 

IV. Wnioski  

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 

ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli130 wnosi o: 

1. Egzekwowanie od wykonawców zobowiązań wynikających z zawieranych umów. 

2. Naliczanie i egzekwowanie od wykonawców kar umownych w przypadkach przewidzianych w umowach. 

3. Ewidencjonowanie dokumentów na kontach księgowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

4. Zapewnienie rzetelnego nadzoru nad realizacją robót czerpalnych poprzez: 

 niedopuszczanie do zapłaty wynagrodzenia za bezumownie wykonane prace czerpalne, 

 prawidłowe naliczanie kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, 

 bieżące weryfikowanie ilości urobku odkładanego do morza, 

 obciążanie wykonawcy poprawkowych prac czerpalnych kosztami wykonywania przez Urząd 

ponownych sondaży, 

 dotrzymywanie warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

5. Zapewnienie spełniania przez tory wodne parametrów określonych w przepisach prawa. 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

                                                           
130 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 

30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków 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. 

Szczecin, dnia 15 grudnia 2017 r. 
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