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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

Wyniki wcześniejszych kontroli wskazywały na potrzebę: 

 podjęcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej 
m.in. działań zmierzających do poprawy infrastruktury dostępu  
do portów od strony morza; 

 skutecznego nadzoru ministra do spraw transportu nad realizacją  
przez PKP PLK S.A. kolejowych inwestycji infrastrukturalnych; 

 usprawnienia przez PKP PLK S.A. połączeń kolejowych z portami 
morskimi. 



Co kontrolowaliśmy? 02 

Celem kontroli było dokonanie oceny, czy działania organów administracji 
państwowej i zarządcy infrastruktury kolejowej na rzecz poprawy dostępu od 
strony morza i od strony lądu do portów morskich o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej były skuteczne.  

Kontrola miała umożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

 Czy realizacja założeń określonych w dokumentach strategicznych 
umożliwia spełnienie potrzeb w zakresie dostępności portów? 

 Czy nadzór nad realizacją zadań dotyczących poprawy dostępu do portów 
sprawowany był rzetelnie i pozwalał na utrzymanie wymaganych 
parametrów i stanu technicznego infrastruktury dostępowej do portów? 

 Czy zapewniono właściwe finansowanie zadań dotyczących budowy  
i utrzymania infrastruktury dostępowej do portów? 

 Czy działania podejmowane na rzecz poprawy infrastruktury dostępowej 
do portów były skuteczne? 

 
 
 
 



Kogo kontrolowaliśmy? 03 

Kontrolę przeprowadzono w okresie od września do grudnia 2017 r. w: 

 dwóch ministerstwach (Infrastruktury i Budownictwa  
oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej),  

 dwóch urzędach morskich (w Szczecinie i w Gdyni),  

 u zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. oraz w dwóch jego 
jednostkach zajmujących się bezpośrednio prowadzeniem 
inwestycji, tj. w Regionach (Zachodnim w Poznaniu oraz Północnym 
w Gdańsku). 



Stwierdzony stan – wzrastające przeładunki w portach 
morskich (w tys. ton)  04 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – przeładunki w portach wschodniego 
Bałtyku (w mln ton)  05 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomości/porty 
  

 Dla porównania porty  
we wschodniej części 
Bałtyku: w Tallinie  
i Ventspils zanotowały  
w latach 2013-2017 
spadek przeładunku 
towarów aż o 1/3.  
Jedynie port w Kłajpedzie 
odnotował wzrost 
przeładunku o blisko 30 %.  

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomo%C5%9Bci/porty


Stwierdzony stan – przeładunki w wybranych portach Europy 
(w mln ton) 06 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie 
www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport 
 

 Rekordzistami w przeładunku 
towarów w Europie są porty  
w Rotterdamie i Antwerpii. 

http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport


Stwierdzony stan – w zakresie przygotowania  
dokumentów programowych 07 

Pozytywnie oceniono: 
– rozpoznawanie potrzeb w zakresie konieczności poprawy infrastruktury 

zapewniającej dostęp do portów morskich, zarówno od strony morza, jak 
i od strony lądu; 

– podkreślenie - w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.  
(z perspektywą do 2030 r.) - kluczowej roli portów morskich, jako 
węzłowych punktów wpływających na funkcjonowanie krajowego układu 
transportowego, a także wskazanie jako jednego z głównych celów 
operacyjnych tej Strategii poprawienie dostępu do portów;  

– przygotowanie przez ministrów właściwych do spraw transportu 
programów wieloletnich budowy dróg i linii kolejowych, które zostały 
następnie uchwalone przez Radę Ministrów;  

– uwzględnienie w obowiązującej strategii i programach wieloletnich 
projektów dotyczących poprawy dostępu do portów morskich;  

– zapewnienie finansowania inwestycji ujętych w uchwalonych programach 
wieloletnich.  



Stwierdzony stan – w zakresie przygotowania  
dokumentów programowych cd. 08 

Negatywnie oceniono: 
– prowadzenie przez wiele lat przez ministrów właściwych do spraw 

gospodarki morskiej prac przygotowawczych nad programami 
wieloletnimi dotyczącymi rozwoju infrastruktury dostępowej do portów 
morskich, w tym dotyczących szlaków śródlądowych, które nie przyniosły, 
jak dotychczas, efektów w postaci uchwalenia któregokolwiek z tych 
programów. 



Stwierdzony stan – korytarze sieci TEN-T przebiegające  
przez Polskę 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) Nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju  
transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE. 



Stwierdzony stan – główne drogi dostępowe do portów 10 

Trzy główne drogi w korytarzu TEN-T Morze Bałtyckie – Adriatyk: 
– autostrada A1: Rusocin k. Pruszcza Gd. – Gorzyczki (granica),  

docelowo 570 km, 
– droga ekspresowa S7: Gdańsk – Warszawa – Kraków – Rabka-Zdrój, 

docelowo 720 km, 
– droga ekspresowa S3:  Świnoujście – Lubawka (granica),  

docelowo 470 km. 
 Przy budowie dróg napotykano na różne utrudnienia, które przekładały się 

na opóźnienia terminów realizacyjnych. Jednak niedochowanie terminów 
następowało również w wyniku pominięcia w PBDK projektów, które były 
ujęte w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii rozwoju transportu 
do 2020 r. 

 W PBDK do żadnego z czterech polskich portów morskich o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej nie przewidziano jednak 
doprowadzenia drogi o wysokiej jakości, o której mowa w art. 17 ust. 3 
rozporządzenia TEN-T. 



Stwierdzony stan – dostęp drogowy do portu w Gdyni 11 
Brak drogi o wysokiej jakości jest szczególnie dotkliwy dla portu w Gdyni, 
który od dróg ekspresowych oddzielony jest otaczającym go miastem. 

Źródło: Strona internetowa  Rynku Infrastruktury z 20 lutego 2018 r.  
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/mi-chce-finansowac-droge-czerwona-i-opat- 
w-ramach-via-maris-ale-pojawiaja-sie-problemy--61818.html  

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/mi-chce-finansowac-droge-czerwona-i-opat-
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/mi-chce-finansowac-droge-czerwona-i-opat-


Stwierdzony stan – główne szlaki kolejowe wiodące do portów 12 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych uzyskanych z PKP PLK S.A.  



Stwierdzony stan – kumulacja inwestycji na stacjach portowych 13 

 W swoim programie PKP PLK S.A. przyjęła, że w pierwszej kolejności 
doprowadzi do udrożnienia rejonów generujących ruch, w tym stacji 
portowych. Jednak w przypadku każdej z trzech zaplanowanych inwestycji, 
które swym zakresem obejmują modernizacje stacji obsługujących cztery 
porty morskie, do 30 września 2017 r. zawarto jedynie umowy  
na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego. Natomiast prace budowlane w ramach każdej z tych trzech 
inwestycji zaplanowano aktualnie na lata 2019-2020.  

 W ocenie NIK jednoczesna modernizacja wszystkich stacji kolejowych 
obsługujących porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej może spowodować istotne ryzyko wprowadzenia ograniczeń  
w dostępie kolejowym do tych portów. 

 



Stwierdzony stan – dostęp do portów od strony morza 14 

 Od 2012 r. kolejni ministrowie właściwi ds. gospodarki morskiej nie 
doprowadzili do uchwalenia przez Radę Ministrów programu wieloletniego 
dotyczącego utrzymania morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry. 

 Tymczasem rokrocznie budżet państwa nie zapewniał środków 
finansowych wystarczających do utrzymania obowiązujących parametrów 
Toru wodnego Świnoujście - Szczecin. 

 Niedostatek środków finansowych skutkował wykonywaniem 
pogłębiarskich prac utrzymaniowych na torze w niedostatecznej ilości,  
co skutkowało zawężaniem szerokości i zmniejszaniem głębokości toru,  
a to w konsekwencji powodowało wprowadzanie ograniczeń w żegludze  
na tym torze. 

 



Stwierdzony stan – stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie 
utrzymania wymaganych przepisami parametrów TWŚ-S  
w latach 2014-2017 

15 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – nieprawidłowości w działaniach 
administracji morskiej 16 

 Naruszanie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych  
w procesach wyborów wykonawców zamówień. 

 Niezapewnianie wystarczającego nadzoru nad realizacją umów. 

 Nieegzekwowanie postanowień zawartych umów, w tym nienaliczenie  
i zaniżenia kar umownych za opóźnienia w ich realizacji. 

 Nieprawidłowa klasyfikacja oraz ewidencja w księgach rachunkowych 
zdarzeń gospodarczych, co skutkowało zaniżaniem wartości bilansowej 
aktywów. 

 Niedotrzymywanie warunków określonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych odnoszących się do obowiązkowego badania wód  
i gruntu pod kątem ich zanieczyszczeń. 



Stwierdzony stan – dobre praktyki 17 

 

 

PKP PLK S.A umożliwiła służbom ministra właściwego do spraw 
transportu nieograniczony czasowo dostęp do Enterprise Project 

Management (EPM) funkcjonującego w PKP PLK S.A., który pozwala  
na szybkie uzyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania 

wszelkich prac w ramach poszczególnych projektów. 
 



 
Podejmowane w okresie objętym kontrolą działania organów 
administracji państwowej i zarządcy infrastruktury kolejowej 
doprowadziły do poprawy stanu technicznego odcinków szlaków 
kolejowych i drogowych prowadzących do i z portów morskich  
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, tj. portów  
w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, co przyczyniło się  
do poprawy dostępności do tych portów. 
Jednakże część tych działań, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli,  
była nieskuteczna. Dotyczy to w szczególności dostępu drogowego  
do portu w Gdyni oraz utrzymania obowiązujących parametrów toru 
wodnego Świnoujście – Szczecin. 

Ocena ogólna 18 



Wnioski  19 

Do Prezesa Rady Ministrów :  

 Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań gwarantujących doprowadzenie  
do poprawy dostępności drogowej do portu w Gdyni. 

 Wypracowanie i wdrożenie przez administrację morską systemowego 
rozwiązania problemów dotyczących spełniania wymogów w zakresie 
głębokości i szerokości toru wodnego Świnoujście – Szczecin. 

 



Działania po kontroli  20 

W związku z ustaleniami kontroli i stwierdzonymi nieprawidłowościami 
sformułowano ogółem 20 wniosków pokontrolnych.  

Z otrzymanych odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że ich 
adresaci zrealizowali dziewięć wniosków, a 11 było w trakcie realizacji.  



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury 
 

Źródło: © Baltmedia. Gdańsk, Trasa Sucharskiego – Węzeł Elbląska. 
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