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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/067 – Rozwój średnich i małych portów morskich 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

Kontrolerzy 1) Sławomir Żudro, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/180/2017 z dnia 11.12.2017 r.  
2) Jarosław Tarasewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/181/2017 z 11.12.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Morski w Słupsku, ul. H. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Włodzimierz Kotuniak Dyrektor Urzędu Morskiego1 od 26.02.2016 r. Poprzednio 
w okresie od 15.07.2010 r. do 25.02.2016 r. stanowisko to zajmował Tomasz 
Bobin. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W okresie objętym kontrolą3 Dyrektor Urzędu realizował działania określone 
w „Strategii rozwoju portów morskich do 2015 r.” i „Programie rozwoju polskich 
portów morskich do 2020 r.”, dotyczące poprawy infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów4. W okresie tym przeprowadzono dwie inwestycje w porcie Rowy 
finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej5 dotyczące modernizacji dalb 
cumowniczych i ostrogi portowej zachodniej. Ponadto zaplanowano przebudowę 
wejść do portów w Ustce (na lata 2018 – 2022) i Darłowie (na lata 2021 – 2030). 
W badanym okresie działania Urzędu dotyczące infrastruktury dostępowej polegały 
głównie na prowadzeniu prac czerpalnych w celu utrzymania właściwych głębokości 
torów dostępowych i wodnych, bieżących naprawach i konserwacji budowli 
hydrotechnicznych oraz na przeprowadzaniu okresowych kontroli zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane6. Mimo 
niewystarczających środków finansowych, infrastruktura dostępowa była 
utrzymywana w stanie dopuszczającym jego eksploatację, z nielicznymi wyjątkami, 
a głębokość torów dostępowych i wodnych nie powodowała znaczących utrudnień 
dla żeglugi. Potrzeby finansowe dotyczące utrzymania infrastruktury dostępowej 
były szacowane przez Urząd na 22,5 mln zł w 2015 r., 17, 4 mln zł w 2016 r. 
i 27,4 mln zł w 2017 r. Natomiast środki na ten cel ujęte w rocznych planach 
wydatków Urzędu wynosiły odpowiednio 10,4 mln zł, 7,9 mln zł i 6,1 mln zł. Dyrektor 
Urzędu występował do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej7 

                                                      
1 Dalej: Dyrektor Urzędu. 
2 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. 

3 Tj. w latach 2015-2017 (I półrocze). W uzasadnionych przypadkach badane były działania prowadzone przed 
2015 r. i po 30.06.2017 r.  

4 Dalej: infrastruktura dostępowa. 
5 Dalej: UE. 
6 Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm., dalej: Prawo budowlane. 
7 Dalej: MGMiŻŚ.  

Ocena ogólna 
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o przyznanie dodatkowych środków, głównie na prace czerpalne w zakresie torów 
dostępowych i wodnych.      
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wydanie w dniu 23.11.2017 r. przez 
Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych postanowienia w sprawie uzgodnienia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu portu 
Ustka, mimo że zawarte w nim postanowienia przewidujące zabudowę 
wielorodzinną mogły w przyszłości doprowadzić do ograniczenia funkcji portu. 
Postanowienie zostało unieważnione w dniu 29.12.2017 r. przez Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Realizacja założeń przyjętych w rządowych programach rozwoju 
portów w zakresie średnich i małych portów morskich. 

1. Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do 
portów (od strony morza) 

1.1. W badanym okresie, we właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu znajdowały 
się porty: Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy i Łeba, z tego w portach 
komunalnych (w Kołobrzegu, Darłowie, i Ustce) gmina, na terenie której port się 
znajdował, powołała zarząd. Natomiast porty w Dźwirzynie, Rowach i Łebie były 
zarządzane przez Dyrektora Urzędu.  

Planowanie inwestycji i remontów należało do zadań Wydziału Techniczno-
Inwestycyjnego8 (do 23.03.2017 r. - Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Robót 
Czerpalnych9), który corocznie występował do pozostałych komórek 
organizacyjnych Urzędu o zgłaszanie potrzeb remontowych w zakresie wydatków 
bieżących. 
W zakresie infrastruktury dostępowej potrzeby były zgłaszane przez: 

 kapitanaty i bosmanaty portów i dotyczyły konserwacji oraz napraw falochronów, 
np. na 2017 r. Kapitanat Portu Darłowo zgłosił potrzeby uzupełnienia ubytków, 
spoinowania i malowania głowic falochronów, uzupełnienia pali, odbijaczy, 
naprawy odbojnicy, konserwacji i malowania falochronu wschodniego, Kapitanat 
Portu Ustka zgłosił potrzeby załatania wyrwy o wymiarach 2m x 2m w oczepie 
falochronu wschodniego, konserwacji i malowania świateł wejściowych 
w głowicach falochronów oraz malowania odbojnic na ostrodze helskiej; 

 Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego i dotyczyły remontów obiektów latarni 
morskich, świateł nawigacyjnych, staw wejściowych na głowicach falochronów, 
modernizacji oznakowania nawigacyjnego, np. na 2017 r. zgłoszono remont 
latarni morskiej w Jarosławcu, świateł nawigacyjnych w laternach w Jarosławcu, 
Kołobrzegu, Czołpinie, staw wejściowych na głowicach falochronów w Darłowie 
i Ustce, nautofonów w Rowach i Dźwirzynie, modernizację oznakowania 
nawigacyjnego w porcie Kołobrzeg; 

 Wydział TI i Robót Czerpalnych i dotyczyły robót czerpalnych na torach 
podejściowych i wodnych. Zgłoszenia dotyczyły kubatury wyliczonej na 
podstawie pomiarów batymetrycznych, niezbędnej do utrzymania infrastruktury 
dostępu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

                                                      
8 Dalej: Wydział TI. 
9 W związku ze zmianami organizacji wewnętrznej wprowadzonymi zarządzeniem wewnętrznym nr 3 Dyrektora 

Urzędu z dnia 23.03.2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Słupsku, 
które weszło w życie w dniu podpisania. Poprzednio obowiązywało zarządzenie wewnętrzne nr 16 z dnia 
20.07.2011 r. w tej samej sprawie.  

Opis stanu 
faktycznego 
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 Inspektorat Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego – 
zgłaszał potrzeby finansowe na zakup usług w zakresie kontroli okresowych 
obiektów hydrotechnicznych przeprowadzanych na podstawie art. 62 Prawa 
budowlanego oraz potrzeby wynikające z zaleceń wydanych w wyniku tych 
kontroli. 

(dowód: 6-17, 410 - 460) 
Potrzeby dotyczące infrastruktury dostępowej wynikały również z konieczności 
likwidacji szkód powstałych w wyniku sztormów występujących w dniach                  
4-6.01.2017 r., tj. w porcie: 

 Darłowo: - zniszczenia obrzutu, nawierzchni żelbetonowej i dylatacji falochronu 
wschodniego oraz ubytek wałków odbojowych, 

 Ustka – spłycenia na torze podejściowym, osadnikach redowych oraz torze 
wodnym, uszkodzenia falochronu zachodniego i wschodniego, 

 Łeba - spłycenia na torze podejściowym i osadnikach redowych, 

 Dźwirzyno – spłycenia na torze podejściowym, torze wodnym oraz basenie, 

 Rowy - spłycenia na torze podejściowym i torze wodnym oraz zniszczone 
odbojnice na falochronie zachodnim. 

Łączny koszt usunięcia wymienionych szkód został oszacowany na 9.212 tys. zł, 
w tym 6.300 zł na prace czerpalne w celu likwidacji spłyceń, i 2.912 tys. zł na 
naprawy uszkodzeń falochronów. 
Przedstawione kwoty zostały ujęte we wniosku skierowanym 20.01.2017 r. do 
MGMiŻŚ o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na likwidację szkód 
sztormowych w wysokości 134.926 tys. zł, w tym 22.176 tys. zł na likwidację szkód 
w portach i przystaniach morskich.     

(dowód: akta kontroli str. 18-24) 

Urząd na lata 2015 – 2016 nie zgłaszał potrzeb w zakresie inwestycji. W ramach 
planowania budżetu na 2017 r. zgłosił do MGMiŻŚ  następujące przedsięwzięcia 
inwestycyjne:  

 umocnienie dna wzdłuż falochronu zachodniego w porcie Łeba o wartości 
kosztorysowej 1.671 tys. zł, zaplanowane do realizacji w II połowie 2017 r. 
i w 2018 r., mające na celu likwidację przegłębień, mogących spowodować 
utratę stateczności głowic na skutek niedostatecznego zakotwiczenia w gruncie 
konstrukcji wsporczych, przemieszczenie się nadbudowy żelbetowej i utratę 
stateczności pali w konstrukcji kierownicy, 

 zakupy urządzeń nawigacyjnych, tj. światła nawigacyjnego do Latarni Morskiej 
w Kołobrzegu – 200 tys. zł oraz nautofonu do portu w Rowach – 100 tys. zł.  

Ponadto na liście planowanych projektów inwestycyjnych w Dokumencie 
Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 
2030 r.)10 ujęte zostały inwestycje o następującej wartości kosztorysowej: 

 przebudowa wejścia do portu w Ustce – koszt 205 mln zł. Inwestycja 
przewidziana była do realizacji w latach 2016-2020, a następnie w latach 2018-
203011. Stan techniczny infrastruktury przedstawiono w punkcie 1.3 wystąpienia 
pokontrolnego,  

 przebudowa wejścia do portu w Darłowie – 220 mln zł. Realizację zaplanowano 
w latach 2016-2019, a następnie w latach 2021-20309. Potrzeba przebudowy 
została uzasadniona złym stanem technicznym konstrukcji. Przeglądy okresowe 
wykazały m.in. liczne ubytki w dolnej i górnej krawędzi oczepu, ubytki kleszczy 
w części podwodnej, uszkodzenia ścianki szczelnej, braki pali wraz z ubytkiem 

                                                      
10 Dalej: Dokument Implementacyjny do SRT.  
11 Zgodnie z pismem Dyrektora Urzędu skierowanym do Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ, 

zawierającym wykaz planowanych do realizacji w latach 2018-2013 inwestycji związanych z rozwojem portów 
morskich.   
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wewnętrznego zasypu kamiennego, przegłębienia w części głowicowej poniżej 
wartości projektowych. 

(dowód: akta kontroli str. 25-28) 

Urząd określił następujące potrzeby finansowe dotyczące utrzymania infrastruktury 
dostępowej: na 2015 r. – 22.455,5 tys. zł, na 2016 r. – 17.410 tys. zł i na 2017 r. – 
27.407 tys. zł (z uwzględnieniem potrzeb na likwidację szkód posztormowych).   

(dowód: akta kontroli str. 29) 

Na podstawie zgłoszeń wyżej wymienionych komórek Urzędu, Wydział TI 
opracowywał na poszczególne lata plany wydatków bieżących finansowanych 
w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60043 urzędy morskie, § 427 zakup 
usług remontowych i § 430 zakup usług pozostałych, obejmujące remonty obiektów 
kubaturowych, opracowania techniczne i projektowe, roboty czerpalne i refulacyjne, 
roboty hydrotechniczne i inne obejmujące swoim zakresem całą infrastrukturę 
techniczną Urzędu oraz plany zadań inwestycyjnych. Nie tworzono odrębnych 
planów dla infrastruktury dostępowej. 
Kazimierz Kuzyniak naczelnik Wydziału TI wyjaśnił, że część napraw i remontów 
obiektów infrastruktury dostępowej była realizowana bezpośrednio przez grupy 
remontowe i serwisowe Urzędu12. 

(dowód: akta kontroli str. 32-34) 

W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą, w planach wydatków bieżących 
i inwestycyjnych Urzędu ujęto zadania dotyczące infrastruktury dostępowej 
o wartości:  

 w 2015 r. - 10.440 tys. zł, w tym:  

 4.694,5 tys. zł - wydatki bieżące obejmujące: roboty czerpalne na torach 
podejściowych i wodnych - 4.651,8 tys. zł, wykonanie projektu zamiennego 
dokumentacji likwidacji przegłębień wzdłuż falochronu zachodniego w porcie 
Łeba – 15,7 tys. zł, remont oświetlenia parapetu falochronu w porcie Rowy – 
7 tys. zł, akcja lodołamania na redach i w portach – 20 tys. zł,  

 8 tys. zł wydatki inwestycyjne budżetu państwa obejmujące zakup urządzenia 
nawigacyjnego,  

 5.737,5 tys. zł wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Unii Europejskiej na 
modernizację dalb cumowniczych i modernizację ostrogi portowej w porcie 
Rowy - zadania omówione w punkcie 1.4 wystąpienia pokontrolnego,  

 w 2016 r. 7.880 tys. zł, w tym:   

 4.087,6 tys. zł wydatki bieżące obejmujące: roboty czerpalne - 3.945,8 tys. zł, 
wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko zadania „Przebudowa 
wejścia dla portu Darłowo” – 37,8 tys. zł, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej 
dla inwestycji „Przebudowa wejścia dla portu Ustka” – 83 tys. zł, przegląd 
głowicy falochronu w Łebie – 7 tys. zł, akcję lodołamania na redzie i w portach – 
14 tys. zł, 

 3.792,4 tys. zł wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Unii Europejskiej –
dotyczące niezrealizowanego w 2015 r. zadania obejmującego modernizację 
ostrogi portowej w porcie Rowy, 

 w 2017 r. - 6.064,5 tys. zł, w tym:  

 4.073,5 tys. zł wydatki bieżące obejmujące: roboty czerpalne - 3.903,2 tys. zł, 
wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji „Przebudowa wejścia dla 
portu Ustka” – 46,7 tys. zł i dokumentacji projektowej do realizacji prac 
czerpalnych – 10 tys. zł, naprawę posztormową awarii światła nawigacyjnego 
w portach Dźwirzyno i Kołobrzeg – 54,7 tys. zł, montaż pierścieni UHMW-PE na 

                                                      
12 Oddział Techniczny w Darłowie, Grupę Remontowo-Budowlaną w Łebie, Pogotowie Serwisowe Oznakowania 

Nawigacyjnego. 
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dalbach w porcie Rowy – 9,2 tys. zł, naprawę kabla zasilającego wyciągarkę 
pogłębiarki w Dźwirzynie – 9,7 tys. zł, akcję lodołamania na redzie i w portach – 
40 tys. zł, 

 1.991 tys. zł - wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu państwa 
obejmujące: umocnienie dna wzdłuż falochronu zachodniego w porcie Łeba – 
1.671 tys. zł i zakupy urządzeń nawigacyjnych, tj. światła nawigacyjnego do 
latarni morskiej w Kołobrzegu oraz nautofonu do portu Rowy - 320 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 29, 39-41) 
Wydatki poniesione na infrastrukturę dostępową wyniosły: 

 w 2015 r. – 5.665,1 tys. zł, w tym roboty czerpalne – 4.651,3 tys. zł, 
modernizacja dalb cumowniczych w Rowach – 935,3 tys. zł, 

 w 2016 r. – 7.912,2 tys. zł, w tym roboty czerpalne – 3.963,8 tys. zł, 
modernizacja ostrogi portowej w porcie Rowy – 3.792,2 tys. zł, 

 w I półroczu 2017 r. -  896,5 tys. zł, głównie na roboty czerpalne – 795,7 tys. zł.  
(dowód: akta kontroli str. 29, 39-41) 

Badanie wybranych wydatków poniesionych na infrastrukturę dostępową w łącznej 
kwocie 5.356,2 tys. zł13, w tym: 5.254,3 tys. zł za roboty inwestycyjne, 54,7 tys. zł 
za dostawę i naprawę urządzeń nawigacyjnych, 46,7 tys. zł za prace związane 
z wykonaniem dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji „Przebudowa wejścia do 
portu Ustka” wykazało, że zostały poniesione zgodnie z planowanym 
przeznaczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 42-68) 
W sprawie stanu realizacji inwestycji ujętej w Dokumencie Implementacyjnym do 
SRT Naczelnik Wydziału TI wyjaśnił, że ze względu na brak finansowania, 
w przypadku projektu „Przebudowa wejścia do portu Darłowo”, działania Urzędu 
ograniczyły się  do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
a w przypadku projektu „Przebudowa wejścia do portu Ustka” - do opracowania 
koncepcji i studium wykonalności oraz do złożenia w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa14 w Warszawie wniosku o dofinansowanie ze środków 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”15. 

(dowód: akta kontroli str. 492) 
   

1.2.1. Urząd prowadził działania w celu zapewnienia parametrów torów wodnych 
i podejściowych określonych w zarządzeniach Dyrektora Urzędu (wymienionych 
w punkcie 2.2. wystąpienia pokontrolnego), polegające na badaniach 
batymetrycznych (sondażach) głębokości ww. torów oraz realizacji prac 
czerpalnych.  
Badania batymetryczne były wykonywane przez podległe Inspektoratowi 
Administracji Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych:  Zespół ds. Hydrografii, 
kapitanaty i bosmanaty portów. Badania te prowadzone zgodnie z § 90 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu 
kontroli  morskich budowli hydrotechnicznych16, miały na celu ustalenie faktycznych 
głębokości na torach oraz określenie kubatury do wydobycia w trakcie prac 
czerpalnych dla zapewnienia odpowiednich głębokości.   

                                                      
13 37% ogólnej kwoty wydatków na infrastrukturę dostępową poniesionych w badanym okresie. 
14 dalej ARiMR. 
15 W ramach Priorytetu 1 „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, w zakresie działania „Inwestycje w zakresie poprawy 
infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska”.  

16 Dz.U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1516. 
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W badanym okresie Zespół ds. Hydrografii przeprowadził w portach pozostających 
we właściwości miejscowej Urzędu 32 sondaże torów podejściowych 
(14 kontrolnych i 18 przedwykonawczych i powykonawczych) i 28 sondaży torów 
wodnych (18 kontrolnych, 10 przedwykonawczych i powykonawczych). Głębokości 
niezgodne z parametrami określonymi w zarządzeniach Dyrektora Urzędu wykazało 
9 (64,3%) sondaży kontrolnych torów podejściowych i 6 (33,3%) sondaży 
kontrolnych torów wodnych. Sondaże powykonawcze wykonane po 
przeprowadzeniu prac czerpalnych wskazały, że głębokości są zgodne z ustalonymi 
parametrami 

 (dowód: akta kontroli str. 331 – 345) 
Sondaże kontrolne w celu określenia głębokości bezpiecznej dla żeglugi były 
wykonywane również przez służby kapitanatów i bosmanatów portów.  

(dowód: akta kontroli str. 282 – 330) 
Zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi związane z nieodpowiednimi głębokościami 
(miejscowymi spłyceniami) występowały we wszystkich portach, z wyjątkiem 
Kołobrzegu. W przypadku stwierdzenia, że głębokości torów były niższe od 
określonych w ww. zarządzeniach Dyrektora Urzędu, ogłaszano lokalne ostrzeżenia 
nawigacyjne. W przypadku spłyceń torów podejściowych i torów wodnych w portach 
Rowy i Dźwirzyno, podejmowano prace czerpalne w celu ich usunięcia, 
z wykorzystaniem pogłębiarek należących do Urzędu. W pozostałych portach prace 
te zlecano zewnętrznym podmiotom. 
Ryszard Gulczyński główny inspektor Administracji Portów, Hydrografii i Robót 
Czerpalnych17 wyjaśnił, że  zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi związane 
z nieodpowiednimi głębokościami występowały głównie w porcie Łeba 
i sporadycznie w portach Ustka i Darłowo, natomiast w porcie Kołobrzeg nie 
stwierdzano spłyceń na torze podejściowym i wodnym zagrażających 
bezpieczeństwa żeglugi.  

(dowód: akta kontroli str. 265 – 267, 268 – 269) 

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r. do Urzędu oraz do kapitanatów portów 
w Łebie, Ustce, Darłowie i Kołobrzegu nie wpłynęły skargi ani uwagi użytkowników 
portu, armatorów, innych instytucji i osób dotyczące głębokości na torach wodnych, 
podejściowych oraz złego stanu infrastruktury portowej.  
Przyjmowane były natomiast zgłoszenia jednostek wchodzących do portów 
o zaobserwowanych spłyceniach torów podejściowych. Zgłoszenia te były 
weryfikowane poprzez inspekcje kontrolne. W przypadku potwierdzonych spłyceń 
zagrażających bezpieczeństwu żeglugi, kapitanaty sporządzały instrukcje 
nawigacyjne z rekomendowanymi bezpiecznymi kursami oraz wprowadzały lokalne 
ograniczenia nawigacyjne zawierające ograniczenia zanurzenia maksymalnego dla 
jednostek wchodzących do portu. 
O wszelkich spłyceniach mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa żeglugi 
oraz o wprowadzonych instrukcjach nawigacyjnych byli informowani również inni 
użytkownicy portu. 

(dowód: akta kontroli str. 265 – 267, 268 – 269, 291 – 292, 301 – 307, 316 – 329) 

Skargi na utrudnienia w żegludze spowodowane wypłyceniami torów podejściowych 
i wodnych były składane przez użytkowników portu w Dźwirzynie, np. pismem 
z 28.11.2016 r. grupa rybaków z portu w Dźwirzynie skierowała do posła na Sejm 
skargę na utrudnienia związane z nieprawidłowym, w ocenie skarżących, używaniu 
do pogłębiania toru podejściowego i wodnego portu w Dźwirzynie stacjonującej tam 
pogłębiarki, w wyniku czego wydobyty urobek bardzo szybko wracał z powrotem 
i blokował wyjście z portu. W odpowiedzi Zastępca Dyrektora Urzędu wyjaśnił, że 

                                                      
17 Dalej Główny Inspektor APHiRC 
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z uwagi na brak dalb wyciągowych na redzie portu, przy złych warunkach 
meteorologicznych nie ma możliwości prowadzenia prac czerpanych, a wydobyty 
przy dobrych warunkach pogodowych urobek szybko ponownie spłyca wejście do 
portu. 

(dowód: akta kontroli str. 265 – 267, 268 – 269, 271 – 280) 

W przypadku stwierdzenia wypłyceń na torach dostępowych lub wodnych 
wprowadzano ograniczenia zanurzenia jednostek, wydawano ostrzeżenia 
nawigacyjne i likwidowano je w wyniku prowadzonych prac czerpalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 265 – 267, 268 – 269,291 – 292,301 – 307,316 – 329) 
Roboty czerpalne w celu utrzymania odpowiednich parametrów torów 
podejściowych i torów wodnych były realizowane przez podmioty zewnętrzne 
wyłonione w corocznych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 
Roboty czerpalne zrealizowane zostały w wysokości i terminie określonym 
w umowach. Wynagrodzenie wykonawcy odpowiadało cenie za m3 określonej 
w umowie i ilości wydobytego urobku. 

(dowód: akta kontroli str. 346 – 347) 
Ponadto prace czerpalne w portach w Dźwirzynie i Rowach realizowane były na 
bieżąco przez stacjonujące w nich pogłębiarki Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 265 – 267) 
  

1.2.2. Analiza dokumentacji okresowych kontroli stanu technicznego infrastruktury 
dostępowej, przeprowadzanych na podstawie art. 62 Prawa budowlanego oraz 
badanie parametrów torów podejściowych i wodnych, wskazuje, że Urząd realizował 
obowiązki wynikające z wyżej powołanego przepisu oraz przeprowadzał okresowe 
roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego elementów budowli 
hydrotechnicznych, stanu sprawności technicznej oraz wartości użytkowej tych 
obiektów. Oceny sprawności elementów infrastruktury dostępowej stanowiły 
podstawę do formułowania zaleceń w zakresie bieżącego utrzymania i planowania 
prac remontowych.  
Według protokołów okresowych kontroli, stan techniczny infrastruktury dostępowej 
w poszczególnych portach w latach 2015-2017 nie uległ istotnym zmianom 
i przedstawiał się następująco:  

 port Kołobrzeg: falochron wschodni i zachodni z głowicami – stan zadowalający, 

 port Darłowo: falochron wschodni z głowicą – stan od miernego do 
zadawalającego18, ostroga zachodnia – stan mierny; falochron zachodni 
z głowicą – stan od złego do zadawalającego, 

 port Łeba: falochron wschodni i zachodni - stan od miernego do 
zadawalającego, w zależności od elementu, 

 port Ustka: głowica falochronu wschodniego i zachodniego – stan mierny 
zalecono przebudowę lub remont, falochron wschodni i zachodni, ostroga 
Helska – stan od złego do zadawalającego, 

 port Rowy: ostroga zachodnia – w trakcie przebudowy, ostroga wschodnia – 
stan od złego do zadawalającego, 

 port Rowy: ostroga zachodnia: stan dobry, ostroga wschodnia – stan od złego 
do zadawalającego, 

 port Dźwirzyno: ostroga wschodnia z głowicą – stan od miernego do 
zadawalającego. 

(dowód: akta kontroli str. 410 – 454, 455 – 460) 

                                                      
18 Stan zadawalający oznaczał od  16% do 30% zużycia, stan mierny – od 31% do 50%, stan zły – pow. 50%. 
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Urząd przeprowadzał również kontrole infrastruktury dostępowej, polegające na 
bieżącej ocenie ich stanu m.in. po silnych sztormach i innych zgłoszonych 
zdarzeniach (kolizje, przeciążenia), którymi objęto m.in.:  

 w 2015 r. falochron zachodni i wschodni z głowicami w porcie Darłowo. 
Stwierdzono na jego nadbudowie ubytki w oblicowaniu kamiennym 
i w spoinowaniu wzdłuż schodów na parapet, na koronie parapetu i na poziomie 
zwierciadła wody. W umocnieniu skarp i narzutów stwierdzono ubytki kamienia 
zabezpieczającego przed naporem fal. Komisja przeprowadzająca kontrolę nie 
stwierdziła zmian mogących wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub 
użytkowania; 

 W 2015 r. falochron zachodni w porcie Ustka, w trakcie której ustalono 
powiększenie się ubytków kamienia licowego i w spoinowaniu – rynsztoka 
wzdłuż parapetu zamykającego awanport, nadbudowy od strony morza, 
przemieszczenia płyt betonowych pochylni slipu u nasady falochronu; 

 W 2015 r. falochron zachodni i głowicę w porcie Łeba, która nie stwierdziła 
zmian mogących wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub użytkowania; 

 w 2017 r. głowice zachodnią i wschodnią w porcie Darłowo, w wyniku której 
ustalono na falochronie zachodnim zmiany polegające na wystąpieniu kawerny 
o wymiarach 1,5 m x 1,5 m z możliwym ubytkiem wypełnienia bloków 
kamiennych oraz ubytki licowania i spoinowania oblicowania głowicy sięgające 
około 40-50% powierzchni. Na falochronie wschodnim z głowicą stwierdzono 
miejscowe ubytki kamienia w oblicowaniu od strony morza i ubytki 
w spoinowaniu dochodzące do 70% powierzchni. Ustalono, że stan techniczny 
nie wymaga napraw w trybie awaryjnym. Wskazano na konieczność wykonania 
ekspertyzy z przeglądem podwodnym, która powinna określić faktyczny stan 
budowli i sposób naprawy. Ekspertyzę wykonano w okresie 15.10 – 
15.11.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 401 – 409) 

W związku ze stanem technicznym infrastruktury dostępowej, w badanym okresie 
obowiązywały ograniczenia jej eksploatacji wprowadzone decyzjami Dyrektora 
Urzędu, np. w porcie: 

 Łeba obowiązywał zakaz cumowania jednostek pływających do urządzeń 
cumowniczych wzdłuż  części falochronu zachodniego oraz zakaz cumowania 
do urządzeń cumowniczych na 150 metrowym odcinku wejścia do portu19, 

 Rowy obowiązywało ograniczenie eksploatacyjne w postaci zmniejszenia 
dopuszczalnego obciążenia nadbudowy do 0,2 kN/m2, zakaz wstępu oraz zakaz 
cumowania jednostek pływających do urządzeń cumowniczych przy ostrodze 
wschodniej20, 

 Ustka wprowadzono ograniczenie i wyłączenie eksploatacyjne zmniejszające 
obciążenie dopuszczalne do wartości 5kN/m2 oraz zakaz cumowania jednostek 
pływających przy falochronie wschodnim i falochronie zachodnim21, 

 Darłowo wprowadzono ograniczenie i wyłączenie eksploatacyjne zmniejszające 
obciążenie dopuszczalne do wartości 5kN/m2 oraz całkowity zakaz cumowania 
jednostek pływających: przy falochronie wschodnim do pali stalowych w linii 
cumowniczej i falochronie zachodnim dalby cumowniczej u nasady falochronu22.  

(dowód: akta kontroli str. 463 – 464, 465 – 473) 

                                                      
19 Decyzja nr 2 Dyrektora UM w Słupsku z dnia 26.08.2008 r. i nr 5/13 z dnia 19.09.2013 r.  
20 Decyzja Dyrektora UM w Słupsku nr 01/16 z dnia 3.03.2016 r. 
21 Decyzja Dyrektora UM w Słupsku z dnia 12.04.2005 r. 
22 Decyzja Dyrektora UM w Słupsku z dnia 12.04.2005 r. 
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W punkcie 1.1. niniejszego wystąpienia wskazano, że infrastruktura dostępowa 
w portach Łeba, Ustka i Darłowo została objęta planami inwestycyjnymi na 2017 r. 
i lata późniejsze. 
 
1.2.3. Główny Inspektor APHiRC wyjaśnił, że środki finansowe na prowadzenie prac 
czerpalnych w celu utrzymania odpowiednich głębokości torów dostępowych 
i wodnych otrzymywane z budżetu państwa nie były wystarczające i dla 
finansowania prac pogłębiarskich wykorzystywano  środki finansowe przeznaczone 
na ochronę brzegu morskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 349 – 350) 
W badanym okresie Dyrektor Urzędu skierował do MGMiŻŚ następujące wnioski 
o przyznanie środków finansowych na utrzymanie torów podejściowych i torów 
wodnych: 

 w dniu 3.07.2014 r. – o 13.200 tys. zł na 2015 r. potrzebnych do wydobycia 
planowanej kubatury 300 tys. m3 urobku. W piśmie poinformowano, że w latach 
2009-2012, w stosunku do 2008 r. ceny usług robót czerpalnych wzrosły 
o250%, głównie ze względu na wzrost cen paliw. Podkreślono przy tym, że 
potrzeby związane z utrzymaniem żeglowności torów podejściowych i wodnych 
były wyższe od otrzymanych środków, a braki w tym zakresie powodowały 
pauperyzację i marginalizację małych portów środkowego wybrzeża;  

 w dniu 4.08.2015 r. – o 9.900 tys. zł na 2016 r., we wniosku określono 
przewidywaną kubaturę do wydobycia na 220 tys. m3 i powtórzono 
argumentację przedstawioną w ww. piśmie z 3.07.2014 r.; 

 w dniu 19.05.2016 r. – o dodatkowe  8.445 tys. zł na dofinansowanie robót 
czerpalnych w 2016 r. na torach podejściowych do portów oraz torów wodnych 
w portach Kołobrzeg, Darłowo, Ustka i Łeba. W piśmie poinformowano, że 
w planie wydatków Urzędu na realizację wymienionych zadań przewidziano 
3.515 tys. zł, co stanowiło zabezpieczenie wydobycia o kubaturze 78 tys. m3. 
Natomiast potrzeby czerpalne, przy założeniu, że sytuacja batymetryczna 
w 2016 r. będzie podobna jak w 2015 r., wynosiły ok. 260 tys. m3. Jednocześnie 
Dyrektor poinformował, że niezrealizowanie robót czerpalnych spowoduje 
niezapewnienie głębokości nawigacyjnych i w efekcie konieczne będzie 
wprowadzenie ograniczeń żeglugi; 

 w dniu 31.05.2016 r. – o 13.340 tys. zł na 2017 r. W uzasadnieniu podano, 
że planowane środki na ten rok  – 3.500 tys. zł są niewystarczające do 
utrzymania wymaganych głębokości nawigacyjnych w portach. W 2016 r. 
dokonywano zmian planu wydatków bieżących wykreślając inne planowane 
zadania i przeznaczając środki na likwidację spłyceń na wejściach do portów 
w Ustce i Łebie. Wskazano przy tym, że istnieje groźba wprowadzenia 
ograniczeń w portach, co może przyczynić się do protestów armatorów. 

(Dowód: akta kontroli str. 69-77) 
Na podstawie wniosku z 3.07.2014 r. przyznano dodatkową kwotę 1 mln zł 
z przeznaczeniem na utrzymanie toru podejściowego do portu Kołobrzeg. 
Pozostałe wnioski nie skutkowały zwiększeniem środków na prace czerpalne. 

(Dowód: akta kontroli str. 353) 
 
1.3. Pismem z 26.04.2017 r. Urząd złożył do ARiMR wniosek o przyznanie 
dofinansowania kwotą 193.775.726 zł (100% całkowitych kosztów) ze środków 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-202023 operacji 

                                                      
23 W ramach Priorytetu 1 „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, w zakresie działania „Inwestycje w zakresie poprawy 
infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska”.  
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pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka”, której planowany zakres obejmował 
wykonanie: 

 dokumentacji przygotowawczej i projektowej, 

 falochronu zachodniego i ostrogi zachodniej z łamaczem fal, 

 nabrzeża cumowniczego o długości 250 mb, 

 robót czerpalnych oraz stworzenie akwatorium portu zewnętrznego,  

 nowego oznakowania nawigacyjnego. 
Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018-2022. 
We wniosku o dofinansowanie wskazano, że konieczność przebudowy portu była 
uzasadniona złym stanem technicznym istniejącej infrastruktury dostępowej, w skład 
której wchodziły falochrony zbudowane w 1911 r. Ponadto w latach 80-tych XX w. 
wykonano działania mające na celu przedłużenie czasu eksploatacji falochronów, 
polegające na ich zabetonowaniu i obłożeniu gwiazdoblokami, które wpłynęły 
negatywnie na pogorszenie warunków falowania.  

  (dowód: akta kontroli str. 79-105) 
W dniu 5.07.2017 r. do Urzędu wpłynęło pismo ARiMR zawiadamiające 
o wstrzymaniu biegu terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie. Wniosek ten 
znalazł się poza limitem środków finansowych, do którego mogła zostać przyznana 
pomoc w ramach ogłoszonego naboru. Pismo zawierało informację, że bieg terminu 
rozpatrywania wniosku ulegnie wznowieniu, jeżeli wnioski o dofinansowanie, które 
zajmują wyższą pozycję na liście wniosków o dofinansowanie, nie wyczerpią 
dostępnego limitu środków finansowych oraz gdy różnica między wysokością limitu 
środków przyznanych na dany nabór, a łączną kwotą pomocy wynikającą 
z zawartych umów o dofinansowanie  będzie wystarczająca na przyznanie pomocy 
w pełnej wysokości wnioskowanej kwoty pomocy.  

(dowód: akta kontroli str. 106-107)   
Do dnia zakończenia niniejszej kontroli, tj. do 12.02.2018 r., ARiMR nie zawiadomił 
Urzędu o przywróceniu terminu lub o odmowie przyznania pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 108) 
 
1.4. W badanym okresie Urząd realizował w porcie Rowy dwie inwestycje 
obejmujące obiekty infrastruktury dostępowej:  

 modernizację dalb cumowniczych, inwestycja była finansowana ze środków UE 
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Pierwotny termin wykonania 
przedmiotu umowy ustalony na 30.04.2015 r., aneksem do umowy  został 
zmieniony na 30.05.2015 r. Zmiana została dokonana na wniosek wykonawcy 
uzasadniony niekorzystnymi warunkami pogodowymi i batymetrycznymi, które 
uniemożliwiły rozpoczęcie robót palowych. Roboty zostały wykonane terminowo. 
Wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 935,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 109-121) 

 modernizację ostrogi portowej zachodniej (falochronu) o łącznej długości 
110 mb wraz z wykonaniem przed ostrogą narzutu antyerozyjnego z kamienia 
łamanego o szerokości 12 mb. Zadanie to wraz z zadaniem polegającym  na 
zaprojektowaniu i wykonaniu opaski brzegowej o długości 260 mb oraz 
z zejściami i zjazdem dla niepełnosprawnych na plażę, wykonaniu narzutu 
antyerozyjnego opaski z kamienia łamanego o długości 300 mb oraz realizacji 
3 ostróg brzegowych drewnianych o długości 150 mb, stanowiło projekt 
„Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Rowy – etap II”, 
finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko”. Ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy ustalono w wysokości  
16.485,5 tys. zł brutto, w tym 4.319,5 tys. zł za modernizację ostrogi wraz 
z narzutem antyerozyjnym. Pierwotny termin realizacji projektu ustalony na 
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13.11.2015 r., aneksem do umowy został zmieniony na 18.12.2015 r. 
Wydłużenie terminu zostało uzasadnione przedłużoną procedurą wyboru 
wykonawcy oraz niekorzystnymi warunkami dotyczącymi prac podwodnych.  
Prace związane z modernizacją ostrogi zostały wykonane 30.08.2016 r., tj. 257 
dni po terminie, w związku z czym Urząd naliczył karę umowną w kwocie 
2.010,4 tys. zł stanowiącą, zgodnie z warunkami umowy, 15% wartości 
wynagrodzenia netto za cały przedmiot umowy.      

(dowód: akta kontroli str. 122-155) 

1.5. Działania Urzędu dotyczące realizacji założeń przyjętych w rządowych 
programach rozwoju portów w zakresie średnich i małych portów morskich 
dotyczących infrastruktury dostępowej, polegały na: 

 zapewnieniu odpowiednich parametrów torów podejściowych i wodnych  
określonych w zarządzeniach Dyrektora Urzędu oraz bieżącym utrzymaniu 
pozostałych elementów infrastruktury, 

 zmianie parametrów infrastruktury dostępowej oraz sposobu wyznaczania torów 
i osadników, co w ocenie Dyrektora Urzędu miało wpływ na bezpieczeństwo 
żeglugi i stanowiło wypełnienie wniosków określonych w Strategii Rozwoju 
Portów Morskich do 2015 r. i Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.  

(dowód: akta kontroli str.349 – 350,354) 

1.6. Nadzór nad utrzymaniem infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portu 
od strony morza został powierzony:  

 w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz kubaturowych wraz z znajdującymi 
się w nich instalacjami - Inspektoratowi Nadzoru Technicznego 
i Zagospodarowania Przestrzennego, który organizował okresowe roczne 
i pięcioletnie kontrole na podstawie przepisów Prawa budowlanego oraz 
wykonywał coroczne oceny stanu technicznego w zakresie niezbędnym do 
określenia potrzeb remontowych oraz sporządzał zestawienia obejmujące oceny 
sprawności tych obiektów i zestawienia potrzeb remontowych; 

 w zakresie torów podejściowych, wodnych, obrotnic, osadników – w okresie od 
20.07.2011 r. do 22.03.2017 r. - Wydziałowi Techniczno-Inwestycyjnemu i Robót 
Czerpalnych, a od 23.03.2017 r. Inspektoratowi Administracji Portów, 
Hydrografii i Robót Czerpalnych24, które realizowały planowanie, prowadzenie, 
nadzór, bieżącą kontrolę techniczną i rozliczanie robót czerpalno-refulacyjnych 
oraz podwodnych w portach i na redach; 

 w zakresie obiektów, świateł i sygnałów nawigacyjnych – Inspektoratowi 
Oznakowania Nawigacyjnego, który kontrolował i nadzorował pracę latarń 
morskich, oznakowania pływającego, systemów bezpieczeństwa morskiego 
i systemów radionawigacyjnych, w tym utrzymanie i konserwację instalacji 
elektrycznych tych obiektów i urządzeń.    

(dowód: akta kontroli str. 156-175) 
 
2. Działania Dyrektora Urzędu na rzecz współpracy z podmiotami 
zarządzającymi i użytkownikami dla rozwoju portów. Zarządzanie 
nieruchomościami portowymi, w tym podejmowanie działań w celu 
zabezpieczenia gruntów przed utratą ich funkcji portowej. 

2.1. W okresie objętym kontrolą, Minister Infrastruktury i Rozwoju rozporządzeniem 
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie25, dokonał 
zmiany granic tego portu ustalonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

                                                      
24 Zmiana organizacji wewnętrznej – przypis nr 8. 
25 Dz.U. z 2015 r. poz. 516. 
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18 grudnia 2009 r. w tej samej sprawie26. Zmiana została dokonana na wniosek 
Starosty Lęborskiego złożony w 2011 r. do Ministerstwa Infrastruktury, dotyczący 
rozszerzenia granic portu o działkę 367/5 (grunty pokryte śródlądowymi wodami 
płynącymi) w obrębie 2 Łeba, stanowiącą własność Skarbu Państwa w administracji 
Starostwa Powiatowego. W uzasadnieniu wniosku Starosta Lęborski wskazał, że 
administrowanie działką zlokalizowaną na kanale Chełst, stanowiącym naturalne 
przedłużenie kanału portowego może stwarzać problemy we właściwym 
zarządzaniu wodami portu przez Urząd Morski oraz stanowić zagrożenie dla 
bezpiecznego cumowania jednostek pływających.   

(dowód: akta kontroli str. 176-186)    

2.2. W dniu 15.02.2017 r. Dyrektor  Urzędu wydał zarządzenie nr 2 w sprawie 
określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portów27, uchylające zarządzenie nr 3 z dnia 8.12.2010 r. 
w przedmiocie jw28.   
W nowym zarządzeniu wprowadzono zmiany dotyczące sposobu określenia 
przebiegu torów podejściowych i wodnych poprzez określenie współrzędnych, 
podczas gdy poprzednio lokalizację torów oznaczano poprzez wskazanie 
charakterystycznych punktów oraz ich długości. Ponadto ujęto nowe lub usunięto 
dotychczas wymienione elementy np.:  

 w porcie Dźwirzyno zmieniono długość toru podejściowego z 200 m na 300 m 
i toru wodnego z 350 m na 340 m, 

 w porcie Kołobrzeg zmieniono m.in.: długość toru podejściowego z 926 m na 
900 m, i toru wodnego z 1040 m do 1270 m, szerokość toru wodnego z 24 m do 
26 m i jego głębokość z 6 m do 6,3 m, ujęto małą obrotnicę, zwiększono 
głębokość dużej obrotnicy z 6 m do 6,3 m, ujęto dwa poprzednio niewystępujące 
osadniki: zachodni i wschodni na redzie portu, 

 w porcie Darłowo m.in. usunięto umocnienia brzegu (Parkowe i Refulacyjne), 

 w porcie Rowy zmniejszono długość toru podejściowego z 200 m na 190 m,  

 w porcie Łeba m.in. zmniejszono długość toru podejściowego z 926 m na 
890 m, i toru wodnego z 1160 m do 1000 m oraz usunięto pławę świetlną Łeba.  

(dowód: akta kontroli str. 474 – 493, 351, 354) 
Główny Inspektor APHiRC wyjaśnił, że zmiany parametrów dotyczących długości 
i głębokości torów wodnych, dokonane zostały na podstawie długoletnich obserwacji 
i konsultacji z pilotami wprowadzającymi statki do portów i kapitanami portów. 
W nowym zarządzeniu zmieniono sposób wyznaczania torów i osadników w oparciu 
o precyzyjne współrzędne, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo żeglugi 
w poszczególnych portach. Uznano przy tym, że nowe długości torów były 
wystarczające dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi. Skrócenie długości torów 
korzystnie wpłynęło na gospodarkę środkami finansowymi przeznaczonymi na ich 
utrzymanie. Poszerzenie i zwiększenie głębokości toru wodnego w porcie Kołobrzeg 
miało na celu umożliwienie dostępu jednostkom o większym zanurzeniu i większym 
tonażu, co ma znaczenie dla obrotów przeładunkowych portu. Główny Inspektor 
APHiRC podkreślił, że po przebudowie wejścia, do portu Kołobrzeg mogą wchodzić 
statki o długości do 100 m, podczas gdy przed przebudową do 75 m.   
 

                                                      
26 Dz.U. Nr 222, poz. 222. 
27 Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 756 z 16.02.2017 r. 
28 Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r., poz. 227 zmienione zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego 

w Słupsku nr 3 z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 r., poz. 1537 i Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2013 r., poz. 1283). 
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Dodatkowo w porcie Kołobrzeg określono parametry małej obrotnicy, która nie była 
ujęta w poprzednim zarządzeniu ponieważ uznano, że akwen jest wystarczający do 
obrotu jednostek o mniejszej długości.  

(dowód: akta kontroli str. 351 – 354) 

Akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące 
w skład infrastruktury portowej zostały określone w zarządzeniu nr 3 Dyrektora 
Urzędu z dnia 22.05.2015 r., zmieniającym zarządzenie nr 1 z dnia 14.06.2010 r. 29   
W nowym zarządzeniu wprowadzono bardziej szczegółowe parametry torów 
wodnych, podejściowych, obrotnic oraz osadników.  
Główny Inspektor APHiRC wyjaśnił, że zmiany te zostały dokonane na wnioski 
podmiotów zarządzających portami, w związku z budową nowych nabrzeży 
i basenów portowych. Wskazał, że podmioty zarządzające wnioskowały również 
o wpisanie posiadanej przez nie infrastruktury, która wcześniej nie była określona 
jako infrastruktura ogólnodostępna, ponieważ infrastruktura ogólnodostępna, 
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 
nie podlega podatkowi  od nieruchomości.  

(dowód: akta kontroli str. 354 – 355) 
W ww. zarządzeniach uwzględniono usytuowanie, rodzaj, liczbę i wymiary obiektów, 
urządzeń i instalacji infrastruktury dostępowej oraz akwenów, obiektów, urządzeń 
i instalacji infrastruktury portów. 

(dowód: akta kontroli str. 488 – 493) 

2.3. W badanym okresie porty w Łebie, Dźwirzynie i Rowach zarządzane przez 
Dyrektora Urzędu nie realizowały funkcji przeładunku towarów. Funkcja ta 
realizowana była w portach: Kołobrzeg, Ustka i Darłowo, dla których zarządzającym 
był podmiot powołany przez gminę. W latach 2015 – 2017 przeładunki ogółem 
wyniosły odpowiednio: 451,1 tys. ton, 236,7 tys. ton i 349,1 tys. ton. Spadek 
przeładunków w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego był spowodowany 
obniżeniem przeładunków w porcie Darłowo z 331,8 tys. ton w do 92,4 tys. ton, 
w związku z zakończeniem realizacji inwestycji drogowych. 
Przewozy pasażerskie realizowane w portach Kołobrzeg, Ustka, Łeba i Rowy 
wyniosły: 347,8 tys. osób w 2015 r., 388,2 tys. osób w 2016 r. i 389,7 tys. osób 
w 2017 r. Przewozy pasażerskie zagraniczne realizowane były tylko w porcie 
Kołobrzeg, posiadającym regularne połączenie z Nekso w Danii.  

 (dowód: akta kontroli str. 364 – 366, 494) 

W sprawie przeprowadzania analiz informacji dotyczących przeładunków i odpraw 
pasażerskich w poszczególnych portach i ewentualnych decyzji wpływających na 
rozwój portów podejmowanych w wyniku tych analiz, Główny Inspektor APHiRC 
wyjaśnił, że główne zadania Urzędu to zapewnienie dostępności do portów morskich 
i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu i infrastruktury portowej 
w portach, gdzie Urząd spełnia rolę podmiotu zarządzającego. Urząd nie wykonywał 
działań mających na celu rozwój portów pod kątem zwiększenia odpraw 
pasażerskich i przeładunków, ponieważ zadania w tym zakresie należały do 
kompetencji zarządów portów w portach komunalnych. Urząd nie prowadził analiz 
dotyczących odpraw pasażerskich i przeładunków. 

 (dowód: akta kontroli str. 257, 348 – 350, 367 – 369) 
 
2.4.1. Struktura własnościowa w portach nieskomunalizowanych, zarządzanych 
przez Dyrektora Urzędu, według stanu na 30.06.2017 r., przedstawiała się 
następująco: 

                                                      
29 Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 2146 z 26.05.2015 r. 
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 port Łeba: powierzchnia 23,45 ha (w stosunku do stanu z 1.01.2015 r. wzrosła 
o 0,13 ha w związku ze zmianą granic opisaną w punkcie 2.1 wystąpienia 
pokontrolnego). Nieruchomości należały do: Skarbu Państwa - 16,06 ha, w tym 
14,62 ha w zarządzie Urzędu, do Gminy Miasto Łeba – 4,08 ha, a do innych 
podmiotów – 3,31 ha; 

 port Rowy: powierzchnia 6,41 ha, z czego 6,03 ha było własnością Skarbu 
Państwa w zarządzie Urzędu, 0,34 ha należało do Gminy Ustka – 0,34 ha, 
a 0,04 ha do innych podmiotów; 

 port Dźwirzyno: powierzchnia 7,05 ha, z czego 6,90 ha należało do Skarbu 
Państwa i było w zarządzie Urzędu, a 0,15 ha do należało do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kołobrzegu. 

  (dowód: akta kontroli str. 187-188) 
 
2.4.2. Pismem z 6.02.2015 r. Wójt Gminy Kołobrzeg, poinformował Urząd o planach 
realizacji projektów mających na celu poprawę komunikacji turystycznej oraz 
rozbudowę infrastruktury wspierającej rozwój przemysłu jachtowego. Zwrócił się do 
o wskazanie możliwości i warunków przejęcia przez Gminę Kołobrzeg terenów portu 
w Dźwirzynie. W odpowiedzi Dyrektor Urzędu przekazał:  

 informację o procedurach komunalizacji nieruchomości, 

 wykaz obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portu w Dźwirzynie, 

 zestawienie dochodów i wydatków związanych z eksploatacją nieruchomości 
(dochody budżetowe z tytułu dzierżaw i najmu w 2014 r. – 144,4 tys. zł, koszty 
z tytułu podatku od nieruchomości, podatku za nieczystości, opłaty za trwały 
zarząd za 2015 r. – razem 45,1 tys. zł), 

 wykaz dochodów budżetowych z tytułu opłat portowych za 2014 r. – łącznie 
0,8 tys. zł,  

 informacje o nabrzeżach, które mogłyby podlegać przekazaniu. 
(dowód: akta kontroli str. 189-192)  

Wójt Gminy Kołobrzeg nie podjął dalszej korespondencji w sprawie komunalizacji 
Portu w Dźwirzynie. 

(dowód: akta kontroli str. 353) 
 
2.4.3. We wrześniu 2008 r. do Urzędu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Ustka 
o podjęcie działań zmierzających do wygaszenia trwałego zarządu na 
nieruchomościach położonych w porcie Ustka, ponieważ Miasto Ustka, w związku 
z przyjętą przez Radę Miasta „Strategią Rozwoju Portu w Ustce do 2021 r.”, planuje 
powołanie komunalnej jednostki do zarządzania portem. We wniosku podkreślono, 
że Miasto nie ma możliwości realizacji przedstawionego zamierzenia, ponieważ 
nieruchomości w obrębie portu są w zarządzie Urzędu oraz należą do osób 
prywatnych. Jako podstawę prawną przekazania Miastu gruntów w porcie, Burmistrz 
wskazał przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach 
i przystaniach morskich30. 

(dowód: akta kontroli str. 193-194)    
W realizacji wniosku Urząd doprowadził do wygaszenia trwałego zarządu dla 
nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 3,84 ha, położonych po 
zachodniej stronie kanału portowego i po południowej stronie awanportu oraz 
przekazał te nieruchomości Staroście Słupskiemu. Natomiast nieruchomość 
zabudowana stanowiąca działkę nr 1560/111 o pow. 1,68 ha leżąca po wschodniej 
stronie kanału portowego pozostała w zarządzie Urzędu, ze względu na remont 
nabrzeży portowych realizowany z udziałem środków UE w ramach Programu 

                                                      
30 Dz.U. z 2017 r., poz. 1933., dalej: ustawa o portach. 
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Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013”, co wymagało prawa do dysponowania 
nieruchomością do 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 195-198) 
Burmistrz Miasta Ustka, pismem z 13.11.2015 r., powołując się na ustalenia ze 
spotkania odbytego 29.10.2015 r., zwrócił się o podjęcie działań w celu podziału 
geodezyjnego działki 1560/111, wskazując że dokonanie podziału działki wg funkcji 
określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego31 
i przekazanie nowo wydzielonych działek gruntu Miastu Ustka, pozwoli na realizację 
zadań gminy na obszarze portu. 

(dowód: akta kontroli str. 204) 
Dyrektor Urzędu w dniu 7.12.2015 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Burmistrza, 
z zastrzeżeniem, że nowo wydzielone działki nie mogą obejmować terenu objętego 
inwestycją zrealizowaną w ramach ww. Programu Operacyjnego i 27.01.2016 r. 
złożył w Urzędzie Miasta Ustka wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego 
podziału działki 1560/111, którego celem było wydzielenie działek z przeznaczeniem 
pod usługi z  zakresu handlu i gastronomii, zgodnie z funkcją wskazaną w mpzp. 

(dowód: akta kontroli str. 206) 
Po zapoznaniu się z koncepcją podziału ww. działki, w dniu 1.03.2016 r. Dyrektor 
Urzędu wydał negatywną opinię w sprawie jej podziału. Przedstawiony projekt nie 
uwzględnił zakresu wykonanego remontu nabrzeży. 

(dowód: akta kontroli str. 209) 
Pismem z 18.04.2016 r. Burmistrz Miasta Ustka zwrócił się do Dyrektora Urzędu 
o rozważenie możliwości udostępnienia Portu Wschodniego na rzecz Zarządu Portu 
Morskiego w Ustce Sp. z o.o.32, w celu realizacji zadań podmiotu zarządzającego 
zgodnie z ustawą o portach. Poinformował, że docelowo ZPM zamierza procedować 
w kierunku nabycia prawa własności Portu Wschodniego w Ustce. 

(dowód: akta kontroli str. 211-212) 
W odpowiedzi udzielonej 5.05.2016 r. Dyrektor Urzędu zawiadomił Burmistrza, że 
na terenie objętym wnioskiem znajdują się nabrzeża wyremontowane ze środków 
UE, a zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Urząd jest zobowiązany 
zapewnić trwałość projektu przez 5 lat, co wyklucza przeniesienie własności 
nieruchomości w tym okresie na inny podmiot. 

(dowód: akta kontroli str. 213) 
Burmistrz Miasta Ustka, w piśmie z 9.12.2016 r. zwrócił się o ponowne rozpatrzenie 
wniosku w sprawie przekazania działki 1560/111 na rzecz ZPM, argumentując, że 
inwestycja zrealizowana ze środków UE i związana z nią trwałość projektu nie 
wyklucza możliwości przeniesienia prawa własności na ZPM i przedłożył stosowną 
opinię prawną. Burmistrz podkreślił, że zadaniem ZPM, będącego w 100% spółką 
miejską, jest zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową zgodnie 
z przepisami ustawy o portach, a wielopodmiotowość struktury własnościowej portu 
stwarza barierę w jego rozwoju.   

  (dowód: akta kontroli str. 220-221) 
Pismem z 7.02.2017 r. Urząd zwrócił się do ARiMR o opinię w sprawie możliwości 
przeniesienia prawa własności działki, na której była realizowana wymieniona 
inwestycja, w kontekście trwałości projektu. 
W odpowiedzi udzielonej 15.02.2017 r., Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego 
Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wskazał na treść porozumienia 
w sprawie dofinansowania projektu, z którego wynikało, że beneficjent jest 
w szczególności zobowiązany przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności 

                                                      
31 Dalej mpzp. 
32 dalej: ZPM. 



 

17 

końcowej, do nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych 
w ramach realizacji operacji oraz niezmieniania sposobu ich wykorzystania. 

(dowód: akta kontroli str. 222-223) 
Dyrektor Urzędu w dniu 2.03.2017 r. zawiadomił Gminę Miasto Ustka, 
że podtrzymuje swoje negatywne stanowisko w sprawie przekazania na rzecz ZPM 
przedmiotowej działki, informując jednocześnie, że kwestia jej przekazania będzie 
mogła zostać rozpatrzona po zakończeniu trwałości projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 224) 
W dniu 23.04.2014 r. zawarte zostało porozumienie, na mocy którego, Urząd 
zezwolił ZPM, w celu realizacji zadań w sposób zgodny z przepisami ustawy 
o portach, na używanie do 31.01.2019 r. części działki 1560/111 stanowiącej 
301 mb Nabrzeża Kołobrzeskiego i 181 mb Nabrzeża Słupskiego wraz z pasem 
przyległym o szerokości wynikającej z konstrukcji nabrzeża – nie większej niż 3 m, 
z wyjątkiem odcinka Nabrzeża Kołobrzeskiego o długości 65 mb, dla którego 
udostępniono pas przyległy o szerokości 5 m. 

(dowód: akta kontroli str. 228-230, 232, 236) 
Odpowiadając na pytanie, czy niedokończona komunalizacja portu Ustka 
(w odniesieniu do wschodniej części), powodowała utrudnienia w jego 
funkcjonowaniu, Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że do Urzędu nie wpływały informacje na 
ten temat, natomiast Burmistrz Miasta Ustka poinformował, że stworzyła swoiste 
dwuwładztwo kompetencyjne Urzędu Morskiego i Zarządu Portu Morskiego 
sp. z o.o. w przedmiocie kosztów utrzymania i konserwacji infrastruktury portowej, 
które w znacznej mierze ponosi spółka. 

(dowód: akta kontroli str. 200, 239-240)  
 
2.4.4. Na wniosek Burmistrza Miasta Ustka, Jerzy Sulżycki  zastępca Dyrektora 
ds. Technicznych Jerzy Sulżycki w dniu 23.11.2017 r. wydał postanowienie 
dotyczące uzgodnienia projektu mpzp miasta Ustka pn. „Tereny Portu”33. W treści 
postanowienia zawarto pouczenie o prawie stron postępowania do wniesienia do 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej34 zażalenia  w terminie 7 dni od 
daty otrzymania. 

(dowód: akta kontroli str. 241)  
W dniach 6 i 7.12.2017 r. do Urzędu wpłynęły zażalenia Krajowej Izby Producentów 
Ryb w Ustce, Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Rybacka w Ustce 
i Stowarzyszenia LATARNIK w Ustce skierowane do Ministra GMiŻŚ, wnoszące 
o uznanie za stronę postępowania, uznanie, że uchybienie terminu nastąpiło bez 
winy strony i o uchylenie postanowienia o uzgodnieniu. W uzasadnieniu ww. zażaleń 
stwierdzono, że mpzp (…) zawiera bardzo niebezpieczne zapisy o ustaleniu 
przeznaczenia terenu. Z uzgodnionych przez Urząd Morski w Słupsku zapisów 
wynika, że o przeznaczeniu terenu decydować będzie ten, kto pierwszy przystąpi do 
realizacji planów inwestycyjnych. W niniejszej sprawie przy ustaleniu, że 
przedmiotowy teren należy do jednego podmiotu, który otwarcie deklaruje chęć 
realizacji zabudowy wielorodzinnej oznacza to, że to ten podmiot będzie decydował 
w zasadzie o wykorzystaniu terenów portowych. Uzyskanie pozwolenia na budowę 
dowolnego obiektu niezwiązanego z usługami morskimi oraz urządzeniami portu, 
przesądzi o zakazie takiej zabudowy na tym obszarze w przyszłości. (…) Biorąc pod 
uwagę, że dojdzie do zmiany funkcji portu stwierdzić należy, iż postanowienie 
Urzędu Morskiego w Słupsku, które likwiduje port uznać należy za wadliwe, 
szkodliwe dla rybaków i które winno zostać uchylone (…). 

(dowód: akta kontroli str. 242-249) 

                                                      
33 Dalej: postanowienie o uzgodnieniu. 
34 Dalej Minister GMiŻŚ. 
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Dyrektor Urzędu w dniu 7.12.2017 r. wydał postanowienie wstrzymujące wykonanie 
zaskarżonego postanowienia i przekazał ww. zażalenia do Ministra GMiŻŚ wraz 
z prośbą o uchylenie wadliwego postanowienia. 

(dowód: akta kontroli str. 250-252) 
Minister GMiŻŚ postanowieniem z 29.12.2017 r. wydanym na podstawie art. 156 § 1 
pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego35 
stwierdził nieważność postanowienia o uzgodnieniu. W uzasadnieniu Minister 
GMiŻŚ zwrócił uwagę, że przed wydaniem postanowienia o uzgodnieniu, w okresie 
od stycznia do października 2017 r., Dyrektor Urzędu wydał cztery postanowienia 
odmawiające uzgodnienia mpzp, wskazując uwagi do projektu mpzp. 
W postanowieniu z 26.01.2017 r. Dyrektor Urzędu przedstawił wszystkie uwagi, 
a w kolejnych postanowieniach wskazywał, które z tych uwag nie zostały 
uwzględnione. Jednak jedna z uwag zawarta w postanowieniu z 28.09.2017 r., nie 
została powtórzona w postanowieniu z 24.10.2017 r., mimo że nie została 
uwzględniona w projekcie mpzp. Uwaga ta dotyczyła niezrozumiałego ustalenia 
przeznaczenia terenów 06.07.U,MW,UM, 06.08.U,MW,UM, 06.09.U,MW,UM, czyli 
terenów usług, terenów zabudowy wielorodzinnej, terenów usług turystyki morskiej 
oraz urządzeń portu morskiego, w legendzie załącznika graficznego mpzp, 
opisanych jako tereny usług morskich oraz urządzeń portu morskiego, których 
definicja zawarta w projekcie zawierała zakaz realizacji budowy mieszkaniowej.  
Minister GMiŻŚ stwierdził, że wydanie postanowienia o uzgodnieniu, mimo że nie 
została uwzględniona uwaga zawarta w poprzednim postanowieniu, oznacza że 
w niezmienionym stanie faktycznym i prawnym pomiędzy tymi samymi stronami, 
wydane zostały sprzeczne rozstrzygnięcia, a zatem zachodzi przesłanka 
stwierdzenia nieważności decyzji określona w 156 § 1 pkt 3 k.p.a. 

(dowód: akta kontroli str. 253-254) 
      
2.5. W badanym okresie Urząd nie prowadził działań mających na celu promocję 
rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu. Nie zgłaszano również gminom propozycji 
komunalizacji portów morskich. 
W sprawie działań podejmowanych w celu realizacji Strategii Rozwoju Portów 
Morskich do 2015 r., Polityki morskiej RP do 2020 r i Strategii Rozwoju Transportu 
do 2020 r. w zakresie średnich i małych portów morskich, Dyrektor Urzędu wyjaśnił, 
(…) plany rozwoju portów opracowują i posiadają podmioty zarządzające portami 
w portach komunalnych. (…) głównymi zadaniami Urzędu jest utrzymywanie 
infrastruktury dostępowej do portów i ochrona brzegów (tj. tory podejściowe, tory 
wodne, falochrony, wybrzeże) jak również w portach gdzie Urząd pełni rolę 
podmiotu zarządzającego infrastrukturą portową (nabrzeża), oraz sprawy związane 
z bezpieczeństwem żeglugi i ochrony środowiska morskiego. Rozwój portów pod 
kątem pozyskiwania dodatkowych terenów jak również zwiększenia zdolności 
przeładunkowej jest głównym celem podmiotów zarządzających portami, 
prowadzącymi działalność gospodarczą w granicach portów, dlatego plany rozwoju 
opracowują zarządy podmiotów gospodarczych. Natomiast współdziałając na 
wniosek podmiotów zarządzających portami komunalnymi, Urząd Morski opiniuje 
i wspiera inwestycji w infrastrukturę, która polepsza obsługę rybołówstwa, 
przewozów pasażerskich, żeglarstwa i turystyki (np. nabrzeża w porcie Darłowo, 
przebudowa wejścia do portu w Ustce i Kołobrzegu). 

(dowód: akta kontroli str. 369) 
 
2.6. W sprawie działań podejmowanych w zakresie podziału obowiązków pomiędzy 
organami administracji morskiej, a podmiotami zarządzającymi w zakresie 

                                                      
35 Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej k.p.a.. 
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utrzymania akwatorium portowego i gruntów portowych, Dyrektor Urzędu wyjaśnił, 
że nie podejmował działań w tej sprawie, ponieważ przepis art. 10 ustawy o portach 
jednoznacznie określił zdania administracji morskiej dotyczące infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portów, a zarządzenia Dyrektora Urzędu szczegółowo 
określiły obiekty urządzenia i instalacje stanowiące tę infrastrukturę w portach na 
terenie właściwości Urzędu. W ocenie Dyrektora Urzędu jasno zostały określone 
akwatoria w portach, za które odpowiedzialny był Urząd i czytelny był podział 
obowiązków w sprawie ich utrzymania, akceptowany przez podmioty zarządzające 
portami. Urząd nie otrzymał wytycznych w przedmiotowej sprawie.  

(dowód: akta kontroli str.  350) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wydaniu przez Zastępcę Dyrektora 
ds. Technicznych postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu mpzp dla terenu 
portu Ustka, mimo że zawarte w nim postanowienia przewidujące zabudowę 
wielorodzinną mogły w przyszłości doprowadzić do ograniczenia funkcji portu. Było 
to działanie nierzetelne i niezgodne z kierunkami wyznaczonymi przez Program 
rozwoju polskich portów morskich do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 36.  
Po otrzymaniu zażaleń od zainteresowanych podmiotów, Dyrektor Urzędu 
niezwłocznie podjął działania, które doprowadziły do wydania przez Ministra GMiŻŚ 
postanowienia stwierdzającego nieważność postanowienia o uzgodnieniu. 

 

NIK zwraca uwagę, że w okresie objętym kontrolą Urząd nie promował rozwoju 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako formy transportu preferowanej przez UE, 
mimo że w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 
promocja ta była określona jako obszar interwencji mający na celu zwiększenie 
znaczenia żeglugi morskiej w łańcuchu dostaw towarowych i przewozów 
pasażerskich. 
. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli37, 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. 

 

Szczecin, dnia    5    marca 2018 r. 

  
                 Najwyższa Izba Kontroli  
                     Kontroler Delegatura w Szczecinie 

 
Dyrektor 

                Sławomir Żudro  
główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
36 Strategia przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. 
37 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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