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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

4

Port akwen i grunt oraz związana z nimi infrastruktura portowa, znajdujące się 
w granicach portu (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach  
i przystaniach morskich1). Granice portu, na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  
i administracji morskiej2, określa minister właściwy do spraw gospodarki 
morskiej w drodze rozporządzenia3. Wobec braku przepisów wskazują-
cych w jaki sposób tworzy się port przyjąć należy, że o statusie portu prze-
sądza ww. art. 2 pkt 2 ustawy o portach i przystaniach morskich określający,  
co należy rozumieć przez port. Nie ma również przepisów dotyczących pozba-
wienia statusu portu.

Infrastruktura 
portowa

znajdujące się w granicach portu akweny portowe oraz ogólnodostępne 
obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przezna-
czone do wykonywania przez podmiot zarządzający portem zadań polegają-
cych na świadczeniu usług związanych z korzystaniem z infrastruktury por-
towej (art. 2 pkt 4 i 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o portach i przystaniach morskich).

Infrastruktura 
zapewniająca 

dostęp do portu 
(infrastruktura 

dostępowa) 

prowadzące do portu oraz położone w granicach portu tory wodne, wraz ze 
związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami 
(art. 2 pkt 5 ustawy o portach i przystaniach morskich).

Ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 524, ze zm.).

Ustawa o obszarach 
morskich RP 

ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, ze zm.).

Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 
ze zm.).

Strategia Rozwoju 
Portów do 2015 r.

Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, przyjęta Uchwałą Rady 
Ministrów nr 292/2007 z dnia 13 listopada 2007 r.

Polityka morska RP 
do 2020 r. 

Polityka morska Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 roku), przyjęta Uchwałą Rady Ministrów Nr 33/2015 z dnia 17 marca 
2015 r.

Strategia  
Rozwoju Transportu 

do 2020  r.

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 
przyjęta Uchwałą Rady Ministrów Nr 6 z dnia 22 stycznia 2013 r.

Dokument 
Implementacyjny  

do Strategii Rozwoju 
Transportu  

Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. 
(z perspektywą do 2030 r.) przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 201/2014  
z dnia 13 października 2014 r.

1  Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 (dalej: „ustawa o portach i przystaniach morskich”).

2  Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, ze zm.

3  Natomiast granice przystani morskich określają, po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin 
oraz organów ochrony granicy państwowej, dyrektorzy urzędów morskich.



Motto:

Narodami, które wedle najwiarygodniejszych źródeł historii, jak się zda-
je, najwcześniej posiadły cywilizację, były te, które zamieszkiwały wokół 
wybrzeża Morza Śródziemnego. To morze, największe ze znanych zatok świa-
ta, nie mając przypływów i odpływów, a więc i fal innych, jak tylko te, które 
powoduje wiatr, ze względu na gładkość swej powierzchni jak również mno-
gość wysp i bliskość wybrzeży, nadzwyczajnie sprzyjało żegludze świata u jej 
początków, kiedy to ludzie nie znając jeszcze kompasu obawiali się stracić 
z oczu wybrzeże, a nie umiejąc jeszcze dobrze budować okrętów obawiali się 
puszczać na burzliwe fale oceanu 

(A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Tom 1, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2015, Wydanie II, s. 27).
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Porty morskie stanowią naturalne spoiwo transportu lądowego z mor-
skim. Ich rozwój jest niezbędny ze względu m.in. na konieczność obsłu-
gi coraz większej ilości towarów. Drogą morską odbywa się łącznie 75% 
europejskiego handlu zewnętrznego oraz 37% handlu wewnętrznego 
w Unii Europejskiej4. Ich znaczenie rośnie również wraz z rozwijającą się 
turystyką morską, w tym żeglarską. Choć dane polskie w tym, zakresie 
nie są jednoznaczne – np. liczba wycieczek żeglarskich w 2015 r. w sto-
sunku do 2010 r. w województwie zachodniopomorskim wzrosła o 70,5% 
(z 17 do 29), a liczba ich uczestników – o 164,8% (262 osoby w 2010 r. i 694 
w 2015 r.), ale spadała w tym samym czasie w województwach pomorskim 
i warmińsko-mazurskim5.

Infografika nr 1 
Przeładunki w dużych, średnich i małych portach w latach 2015–2017 [w tys. ton]
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Przeładunki w dużych, średnich i małych portach
w latach 2015–2017 [w tys. ton]

Źródło:  Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Morski potencjał Polski stanowi 788-kilometrowa linia brzegowa6 
(440-kilometrowa morska linia graniczna – 17 miejsce na 28 państw Unii 
Europejskiej, w tym na 23 państwa posiadające dostęp do morza7). Sprzyja 
ona rozwojowi infrastruktury portowej czterech portów o podstawowym  
znaczeniu dla gospodarki narodowej: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świno-
ujściu, jak również pozostałych 29, nieposiadających ww. znaczenia, portów. 

Na podstawie art. 1 Decyzji 1346/2001/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 maja 2001 r. zmieniającej decyzję 1692/96/WE w zakresie 
portów morskich, portów śródlądowych oraz terminali intermodalnych, jak 

4  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
-Społecznego i Komitetu Regionów „Niebieski wzrost”, Bruksela, dnia 13.9.2012 r., COM(2012) 
494 final (za: Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu, s. 23).

5  GUS, Turystyka w 2016 r., s. 248, 251 i 253.

6   Polityka morska RP do 2020, s. 6.

7  The World Fact Book https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy i w jaki sposób 
administracja morska, 
marszałkowie 
województw i podmioty 
zarządzające portami 
realizują założenia 
przyjęte w strategiach 
i planach rozwoju portów 
morskich?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1. W jaki sposób 

dyrektorzy urzędów 
morskich realizowali 
założenia przyjęte 
w rządowych 
programach rozwoju 
portów w zakresie 
średnich i małych 
portów morskich? 

2. W jaki sposób 
marszałkowie 
województw 
realizowali założenia 
dotyczące rozwoju 
średnich 
i małych portów ujęte 
w strategiach rozwoju 
województw?

3. Czy podmioty 
zarządzające 
średnimi i małymi 
portami opracowały 
i realizowały plany 
rozwoju tych portów?

Jednostki 
skontrolowane 
(łącznie 12)
Urzędy Morskie 
(w: Gdyni, Słupsku 
i Szczecinie), 
Urzędy Marszałkowskie 
Województw: 
Pomorskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego 
i Zachodniopomorskiego,
Urząd Miasta i Gminy 
Stepnica, 
Zarządy Portów 
Morskich w: Elblągu, 
Kołobrzegu, Mrzeżynie, 
Ustce i Władysławowie).
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Podmioty nieobjęte 
kontrolą NIK, 
z których zasięgano 
informacji w trybie 
art. 29 ustawy o NIK
Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, 
Ministerstwo 
Infrastruktury oraz 
Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju; 
18 urzędów miast i gmin. 
Związek Małych Portów 
Morskich.

Okres objęty kontrolą
2015–2017 (I półrocze) 
oraz działania  
przed 2015 r. 
mające wpływ 
na kontrolowaną 
działalność.

również projektu nr 8 wymienionego w załączniku III, literatury przedmio-
tu8 i założeń Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. dla celów niniejszej 
kontroli przyjęto założenia, że porty:

 − duże – charakteryzują się całkowitym rocznym wolumenem przeła-
dunków wynoszącym nie mniej niż 1,5 mln ton frachtu lub 200 tys. 
pasażerów (porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu oraz 
w Policach i Helu);

 − średnie – charakteryzują się całkowitym rocznym wolumenem przeła-
dunków wynoszącym nie mniej niż 0,5 mln ton frachtu lub od 100 000 
do 199 999 pasażerów lub pełnią funkcję przeładunkowo-składową 
(Porty w Darłowie, Elblągu, Kołobrzegu, Stepnicy, Ustce i Władysła-
wowie);

 − porty małe – charakteryzują się całkowitym rocznym wolumenem 
wynoszącym mniej niż 0,5 mln ton frachtu i poniżej 100 tys. pasażerów 
oraz nie pełnią funkcji przeładunkowo-składowej (Dziwnów, Dźwirzy-
no, Frombork, Jastarnia, Kamień Pomorski, Karsibór, Kąty Rybackie, 
Krynica Morska, Lubin, Łeba, Mrzeżyno, Nowa Pasłęka, Nowe Warpno, 
Przytór, Puck, Rowy, Sierosław, Tolkmicko, Trzebież, Wapnica i Wolin).

W Polsce funkcjonuje łącznie 27 średnich i małych portów morskich9, w tym 
sześć średnich i 21 małych. Zgodnie z ustawą o portach i przystaniach mor-
skich decyzję o formie organizacyjno-prawnej portów niemających podsta-
wowego znaczenia dla gospodarki narodowej pozostawiono gminom właści-
wym dla ich miejsca położenia, jeżeli nieruchomości gruntowe, na których 
jest położony port stanowią własność gmin. W konsekwencji, we wszystkich 
(sześciu) średnich (w Ustce – częściowo) i pięciu z 21 małych portów, gminy 
(w jednym przypadku – powiat) ustanowiły podmioty nimi zarządzające 
(w Darłowie, Elblągu, Kołobrzegu, Stepnicy, Ustce, Władysławowie10, Dziw-
nowie, Kamieniu Pomorskim, Mrzeżynie, Pucku i Wapnicy). Pozostałymi  
(16 małymi) portami zarządzali dyrektorzy urzędów morskich. Dyrek-
tor Urzędu Morskiego w Gdyni zarządza portami w Jastarni, Kątach Rybac-
kich, Krynicy Morskiej, Tolkmicku, Fromborku i Nowej Pasłęce. Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Słupsku zarządza portami w Łebie, Rowach i Dźwirzy-
nie. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zarządza portami w Lubinie, 
Nowym Warpnie, Trzebieży, Wolinie, Przytorze, Sierosławiu i Karsiborze. 

Wykaz średnich i małych portów wraz z podstawowymi danymi na ich 
temat stanowi załącznik nr 6.4. do niniejszej Informacji.

Przeprowadzone w ostatnich latach kontrole NIK11 wykazały: nieskutecz-
ność działań podejmowanych przez zarządy portów w celu pozyskania 
dodatkowych terenów portowych, występowanie spłyceń torów wodnych 
w stosunku do wymaganych głębokości z powodu niewystarczających 

8  Np. „Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie 
pomorskim”, Actia Forum sp. z o.o., Gdynia, grudzień 2009, s. 7 albo „2 Seas Magazine” listopad 
2014 r. s. 8.

9  Porty Police i Hel zaklasyfikowano do portów dużych.

10  Portem zarządza Szkuner sp. z o.o., której właścicielem jest powiat pucki.

11  Wykorzystanie możliwości rozwojowych gospodarki morskiej” (P/04/071), „Warunki rozwoju 
portów morskich” (P/11/063) i „Prawidłowość działań związanych z nabyciem przez Urząd 
Morski w Gdyni nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Grażyny 2 oraz oddaniem jej w najem 
i dzierżawę” (I/17/003).
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środków budżetowych na sfinansowanie robót pogłębieniowych, nikłe 
zainteresowanie gmin komunalizacją z powodu złego stanu infrastruktu-
ry portowej, za którą stałyby się odpowiedzialne. 

Kluczowe kwestie związane z rozwojem transportu morskiego w Polsce, 
w tym zadania w zakresie rozwoju funkcjonujących 27 średnich i małych 
portów morskich, określają krajowe dokumenty strategiczne, tj. Strate-
gia Rozwoju Portów do 2015 r., Polityka morska RP do 2020 r. Strategia 
Rozwoju Transportu do 2020 r. i Dokument Implementacyjny do Strate-
gii Rozwoju Transportu do 2020 r., w którym określono cele operacyj-
ne w obszarach transportu, między innymi morskiego, z wykorzystaniem 
środków unijnych na lata 2014–2020. Ponadto zadania w zakresie rozwoju 
portów zostały ujęte w strategiach rozwoju województw przyjętych przez 
sejmiki województw. Również podmioty zarządzające portami morskimi 
są zobligowane do opracowania programów rozwoju portów. Zidentyfi-
kowane w kontroli bardzo wysokie lub wysokie ryzyka dotyczyły: nie-
zrealizowania założeń przyjętych w rządowych dokumentach strategicz-
nych, niezapewnienia środków finansowych miedzy innymi na budowę, 
modernizację i utrzymanie infrastruktury dostępowej, jak i infrastruktu-
ry portowej, braku współpracy i integracji użytkowników obrotu porto-
wego w sferze administracyjnej, eksploatacyjnej i zarządzania w dążeniu 
do poprawy konkurencyjności średnich i małych portów, konfliktów inte-
resów użytkowników średnich i małych portów, nieczytelnego podziału 
zadań w przepisach prawa dotyczących utrzymania infrastruktury por-
towej, złożonej sytuacji gruntów portowych, braku rozwoju portu lub nie-
zgodności kierunku rozwoju z przyjętą strategią wskutek nacisku niektó-
rych interesariuszy portów, a także słabości kapitałowej gmin niebędą-
cych w stanie zainwestować w kapitałochłonną infrastrukturę portową 
przy braku gwarancji dofinansowania jej rozwoju przez budżet państwa. 

Krajowe dokumenty strategiczne dotyczące polityki morskiej Państwa 
(Strategia Rozwoju Portów do 2015 r., Polityka morska RP do 2020 r., Stra-
tegia Rozwoju Transportu do 2020 r. wraz z Dokumentem Implementacyj-
nym do Strategii Rozwoju Transportu) wskazały priorytety polityki rozwo-
ju miedzy innymi średnich i małych portów, tj. przedsięwzięcia poprawia-
jące do nich dostęp od strony morza, przyspieszenie procesu komunalizacji, 
zabezpieczenie gruntów przed utratą funkcji portowych, a w przypadku 
portów średnich – także promocję rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu. 

Założono, że wartością dodaną kontroli będzie rozpoznanie słabości funk-
cjonującego systemu zarządzania średnimi i małymi portami morskimi 
oraz wskazanie sposobów jego usprawnienia.
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W latach 2015–2017 (I półrocze) administracja morska oraz podmioty zarzą-
dzające średnimi i małymi portami nie w pełni realizowały założenia przy-
jęte w strategiach i planach rozwoju średnich i małych portów. Głównymi tego 
przyczynami było niedostateczne do potrzeb finansowanie zadań dyrektorów 
urzędów morskich w zakresie inwestycji i utrzymania infrastruktury zapew-
niającej dostęp do portów oraz niewystarczające środki podmiotów zarządzają-
cych portami na inwestycje w infrastrukturę portową. Z powyższego wynikało-
także niewielkie zainteresowanie gmin kapitałochłonną komunalizacją małych 
portów, skutkujące pozostawieniem funkcji zarządzania większością lokalnych 
(małych) portów dyrektorom urzędów morskich. 

Realizacji założeń krajowych strategii i planów rozwoju średnich i małych por-
tów nie sprzyjały również stwierdzone przypadki braku współdziałania admini-
stracji morskiej i podmiotów zarządzających portami. Istotne było także rozdzie-
lenie funkcji zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą portową oraz funk-
cji świadczenia komercyjnej (eksploatacyjnej) działalności portowej, wynikające 
z obowiązującego od 1996 r.12 systemu zarządzania portami morskimi. Ponadto 
skoncentrowano interwencję Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014–2020 na infrastrukturze portów znajdujących się w Transeuropejskiej 
sieci transportowej (TEN-T), do których należą w Polsce porty o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Pomimo znacznego niedofinansowania w zakresie inwestycji i utrzymania infra-
struktury dyrektorzy urzędów morskich zapewnili dostęp do średnich i małych 
portów oraz bezpieczeństwo żeglugi, osób, mienia i środowiska naturalnego. 
Dyrektorzy urzędów morskich pozyskiwali i wykorzystywali środki pomocowe 
również na rozbudowę infrastruktury zapewniającej dostęp do średnich i małych 
portów, a także – poza jednym przypadkiem – właściwie określali skład infra-
struktury portowej oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do portów.

Niedostateczne do potrzeb finansowanie zadań i przypadki braku współdziała-
nia dyrektorów urzędów morskich z podmiotami zarządzającymi portami skut-
kowało m.in. niespójnymi parametrami głębokości portów i torów wodnych 
(Kołobrzeg, Ustka, Stepnica), nieutrzymaniem wymaganej głębokości (Mrze-
żyno), a także brakiem falochronów lub ich złym stanem technicznym, a przez 
to niepełnym wykorzystaniem potencjału części średnich i małych portów. 

Rozwój średnich i małych portów utrudniały ponadto nieprecyzyjne regula-
cje prawne dotyczące kompetencji podmiotów zobowiązanych do utrzyma-
nia infrastruktury portowej (m.in. w zakresie utrzymania torów wodnych 
wewnątrz akwatorium) i niewystarczające prawne zabezpieczenie gruntów 
w portach przed utratą funkcji portowych.

W latach 2015–2017 (I półrocze) Zarządy Województw: Pomorskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego i Zachodniopomorskiego prawidłowo i skutecz-
nie realizowały zadania związane z rozwojem średnich i małych portów, ujęte 
w „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020”, „Strategii Rozwoju  
Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 r.” 
i „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”, współpracując 
z podmiotami zarządzającymi portami, zwłaszcza w zakresie promocji tury-
styki morskiej.

12  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

Częściowa realizacja 
założeń przyjętych  
w rządowych dokumentach 
z powodu znacznego 
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Pozostałe przyczyny 
niepełnej realizacji 
założeń przyjętych  
w strategiach i planach 
rozwoju portów

Dyrektorzy urzędów 
morskich zapewnili 
bezpieczeństwo żeglugi 
oraz nieograniczony 
dostęp do części portów

Czynniki utrudniające 
rozwój portów

Promocja rozwoju 
średnich i małych portów 
w zakresie turystyki 
morskiej przez urzędy 
marszałkowskie
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Pomimo realizacji przez Zarządy Województw: Pomorskiego, Warmińsko-
-Mazurskiego i Zachodniopomorskiego strategii i planów rozwoju dotyczących 
średnich i małych portów oraz współpracy w tym zakresie z gminami, a także 
pomimo inicjatywy dyrektorów urzędów morskich, w kontrolowanym okresie 
gminy nie przejawiały zainteresowania komunalizacją portów. 

Podmioty zarządzające kontrolowanymi portami opracowały i realizowały 
plany rozwoju portów, spójne z założeniami strategii rządowych i wojewódz-
kich. Uzyskane przychody wydatkowały na budowę, rozbudowę, utrzymanie 
i modernizację infrastruktury portowej, która w większości kontrolowanych 
portów była utrzymana we właściwym stanie technicznym i w sposób zapew-
niający dostępność dla żeglugi. Badania batymetryczne prowadzono zgod-
nie z obowiązującymi wymogami, a prace pogłębiarskie i podczyszczeniowe 
– w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

Do czynników niesprzyjających rozwojowi średnich i małych portów w tem-
pie oczekiwanym należały: brak środków finansowych, przypadki niewystar-
czającego współdziałania ze strony administracji morskiej, opieszałe procesy 
komunalizacyjne oraz system zarządzania portami, ograniczający działalność 
gospodarczą podmiotów zarządzających.
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Poziom finansowania infrastruktury zapewniającej dostęp do średnich 
i małych portów był dalece niewystarczający. Przypadki braku współpracy 
dyrektorów urzędów morskich z podmiotami zarządzającymi w zakre-
sie realizacji strategii krajowych oraz brak dostatecznego finansowania 
powodowały, że parametry tej infrastruktury, głównie torów wodnych 
(głębokość niedostateczna do głębokości akwenów portów) i falochronów 
(brak lub zły stan techniczny), nie pozwalały na pełne wykorzystanie ist-
niejącego potencjału portów. [str. 20–28, 51–58]

 Choć krajowe dokumenty strategiczne (Strategia Rozwoju Portów 
do 2015 r., Polityka morska RP do 2020 r., Strategia Rozwoju Transportu 
do 2020 r. wraz z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwo-
ju Transportu) ukierunkowały obowiązki dyrektorów urzędów morskich 
dotyczące rozwoju średnich i małych portów na m.in. realizację przed-
sięwzięć poprawiających dostęp do portów od strony morza, dyrektorzy 
urzędów morskich w latach 2015–2017 (I półrocze) nie w pełni realizowa-
li te postanowienia. Wprawdzie rzetelnie rozpoznali potrzeby w zakresie 
budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp 
do średnich i małych portów, stworzyli projekty inwestycyjne i zreali-
zowali projekty dofinansowane (głównie ze środków pomocowych), 
to – spowodowane priorytetowym podejściem do potrzeb portów o pod-
stawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz niedostatecznym 
finansowaniem – ograniczenie wydatków bieżących i inwestycyjnych 
do najpilniejszych potrzeb (pogłębianie torów wodnych i remont falochro-
nów), skutkowało przypadkami ograniczenia żeglugi stanowiącego barie-
rę rozwoju średnich i małych portów. W wyniku prawidłowego działania 
dyrektorów urzędów morskich, polegającego na informowaniu użytkowni-
ków o występujących ograniczeniach żeglugi, nie stwierdzono jednak zagro-
żenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska naturalnego.  [str. 20–25]

Dyrektorzy urzędów morskich w zapotrzebowaniach na środki budże-
towe kierowanych do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
prawidłowo i rzetelnie szacowali potrzeby średnich i małych portów. Jed-
nak pomimo ww. potrzeb, przedstawianych co roku przez Ministra Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ministrowi właściwemu do spraw 
finansów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ostateczne limity wydat-
ków urzędów morskich w części 21 – Gospodarka morska znacznie odbie-
gały od zgłoszonego zapotrzebowania. Utrzymanie infrastruktury zapew-
niającej dostęp do średnich i małych portów jest finansowane ze środków 
budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej. Kwota 
ta, przeznaczona na potrzeby bieżące średnich i małych portów (utrzyma-
nie torów wodnych, tj. głównie roboty czerpalne) – 8,2 mln zł w 2015 r., 
5,9 mln zł w 2016 r. i 7,4 mln zł w 2017 r., stanowiła 37,8% potrzeb bie-
żących w 2015 r. (21,7 mln  zł), 34,1% – w 2016 r. (17,3 mln zł) i 24,6%  
– w 2017 r. (30,1 mln zł). Nierealizowanie zadań prorozwojowych ogranicza-
ło rozwój średnich i małych portów. Biorąc pod uwagę tylko infrastrukturę 
zapewniającą dostęp do ww. portów, wartość niezrealizowanych dotych-
czas, planowanych zadań inwestycyjnych wynosi 446,8 mln zł. Przy tym 
niedobór środków finansowym na bieżące potrzeby utrzymaniowe infra-
struktury dostępowej wynosi aż 47,6 mln zł. [str. 24–28]

Niewystarczający 
poziom finansowania 
infrastruktury 
zapewniającej dostęp  
do średnich i małych 
portów

Niepełne wykorzystanie 
potencjału Portów: 
Kołobrzeg, Ustka, 
Mrzeżyno i Stepnica

Dyrektorzy urzędów 
morskich rozpoznali 
stan infrastruktury 
dostępowej i potrzeby 
w tym zakresie

Skala niedofinansowania 
potrzeb w zakresie 
infrastruktury 
dostępowej

Dyrektorzy urzędów 
morskich zapewnili 
niezbędne pogłębienie 
dostępowych torów 
wodnych oraz 
bezpieczeństwo żeglugi
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Zrealizowane wydatki w stosunku do potrzeb dotyczących utrzymania 
infrastruktury zapewniającej dostęp do średnich i małych portów przed-
stawiają poniższe wykresy.

Wykres nr 1 
Skala realizacji potrzeb dotyczących utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp 
do średnich i małych portów morskich w latach 2015–2017 łącznie

47,6 mln zł
21,5 mln zł

Skala realizacji potrzeb dotyczących utrzymania 
infrastruktury zapewniającej dostęp do średnich i małych 

portów morskich w latach 2015–2017 łącznie 

2015–2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Dyrektorów Urzędów Morskich.

potrzeby 
niezrealizowane

potrzeby 
zrealizowane

Źródło:  Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Wykres nr 2 
Skala realizacji potrzeb dotyczących utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp  
do średnich i małych portów morskich w latach 2015–2017 łącznie

Skala realizacji potrzeb dotyczących utrzymania 
infrastruktury zapewniającej dostęp do średnich 

i małych portów w latach 2015–2017

0 20 40 60 80 100 %

8,2 mln zł 13,5 mln zł

11,4 mln zł

22,7 mln zł

5,9 mln zł

7,4 mln zł

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Dyrektorów Urzędów Morskich.

2015

2016

2017

potrzeby niezrealizowanepotrzeby zrealizowane

Źródło:  Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu 
wśród 50 projektów morskich zakwalifikowanych do wsparcia ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 wskazano 12 projektów dotyczących średnich 
portów. Trzy z nich, na łączną kwotę 446,8 mln zł, dotyczyły infrastruk-
tury zapewniającej dostęp do średnich portów (nie planowano inwesty-
cji w zakresie małych portów): przebudowa wejścia do Portu w Elblągu 
(21,8 mln zł), przebudowa wejścia do Portu Darłowo (220,0 mln zł) i prze-
budowa wejścia do Portu Ustka (205,0 mln zł). Interwencja Programu 

Niezapewnienie 
finansowania projektów 

w ramach POIiŚ  
2014–2020
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (dalej: „POIiŚ  
2014–2020”) skoncentrowała się jednak na infrastrukturze w sieci TEN-T13, 
do której w Polsce należą porty o podstawowym znaczeniu dla gospodar-
ki narodowej: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Z tego względu 
nie zakwalifikowano, jak dotąd, do wyżej wymienionego dofinansowania 
żadnego z 12 projektów zgłoszonych przez średnie porty (w tym również 
w Elblągu, Darłowie i Ustce)14. Zakres rzeczowy projektu przebudowy wej-
ścia do Portu w Elblągu zostanie częściowo sfinansowany w ramach realiza-
cji budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz czę-
ściowo w ramach projektu pn. „Poprawa parametrów toru wodnego do por-
tu Elbląg”, planowanego do realizacji na lata 2020–2023. [str. 21, 47–51]

W latach 2015–2017 (I półrocze) dyrektorzy urzędów morskich prawi-
dłowo, poza jednym opisanym niżej przypadkiem, wykonywali zadania 
w zakresie określenia składu infrastruktury portowej i infrastruktury 
zapewniającej dostęp do średnich i małych portów, wynikające z art. 5 ust. 3 
ustawy o portach i przystaniach morskich. Określili akweny portowe 
oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład 
infrastruktury portowej każdego średniego i małego portu oraz obiekty, 
urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury zapewniającej 
dostęp do wszystkich średnich i 18 małych portów15, uwzględniając usy-
tuowanie obiektów, urządzeń i instalacji oraz ich rodzaj, liczbę lub wymia-
ry. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła jednak w tym zakresie nieprawi-
dłowość polegającą na nierzetelnym określeniu przez Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni składu infrastruktury portowej Portu we Władysła-
wowie. Nieujęcie ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji Por-
tu (o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o portach i przystaniach 
morskich), w tym nabrzeży i mariny portowej mogło przyczynić się do nie-
zrealizowania Planu rozwoju Portu („Planu Restrukturyzacji Szkuner  
sp. z o.o. na lata 2012–2017”) w zakresie rozbudowy mariny portowej z 30 
do 70 miejsc postojowych. Fakt niezaliczenia do infrastruktury portowej 
infrastruktury mariny, jak też żadnej innej lądowej części ogólnodostęp-
nej infrastruktury Portu, skutkował po stronie podmiotu zarządzające-
go Portem (Szkuner sp. z o.o.) brakiem obowiązku jej budowy, rozbudo-
wy i modernizacji, wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 23 ust. 2 
ustawy o portach i przystaniach morskich. [str. 29–30]

W krajowych dokumentach strategicznych (w tym w Strategii Rozwoju 
Portów do 2015 r.) jako słabą stronę średnich i małych portów wskaza-
no niską efektywność zarządzania portem przez urzędy morskie, a przez 
to konieczność przyspieszenia komunalizacji portów. W wyniku komunali-
zacji małych i średnich portów nastąpił dynamiczny rozwój infrastruktu-
ry portowej (w tym głównie w: Kołobrzegu, Mrzeżynie, Stepnicy i Ustce). 

13  Transeuropejska sieć transportowa, TEN-T (ang.Trans-European Transport Networks) – program 
unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. Jest to część Trans-
European Networks (TEN).

14  Wynika z informacji z 17 kwietnia 2018 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 

15  Infrastruktury zapewniającej dostęp do portów nie określono dla Portów w Karsiborze, 
Przytorze i Sierosławiu (były to małe porty nieskomunalizowane).
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Morskiego w Gdyni nie 
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do infrastruktury 
portowej
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W kontrolowanym okresie nie nastąpiła jednak komunalizacja 16 małych 
portów. Nie zakończono też procesu komunalizacji w średnim Porcie Ustka. 
Brak zainteresowania komunalizacją portów ze strony małych gmin był 
głównie skutkiem regulacji prawnych nakładających na właściciela obowią-
zek utrzymania kapitałochłonnej infrastruktury portowej, bez wsparcia 
środkami z budżetu państwa. Istotną przyczyną stwierdzonego stanu 
komunalizacji portów było wykluczenie możliwości wsparcia średnich 
i małych portów środkami POIiŚ 2014–2020. Komunalizacji portów nie 
sprzyjał też obowiązujący (wynikający z treści art. 7 ust. 1–2 ustawy 
 z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich) model zarzą-
dzania portami, polegający na oddzieleniu funkcji zarządzania nierucho-
mościami i infrastrukturą portową od funkcji świadczenia komercyjnej 
(eksploatacyjnej) działalności portowej, ograniczający działalność gospo-
darczą podmiotu zarządzającego portem do pierwszej z ww. funkcji.  
Proces komunalizacji Portu w Ustce wstrzymało zaniechanie przez Dyrek-
tora Urzędu Morskiego w Słupsku ustalenia dopuszczalności cesji na rzecz 
Zarządu Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. („ZPM Ustka”), praw z umowy 
o dofinansowanie zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa („ARiMR”), pomimo wniosków ponawianych w tej sprawie przez 
ZPM Ustka. Nieskomunalizowana wschodnia część Portu została objęta 
inwestycją, na której dofinansowanie Dyrektor Urzędu Morskiego w Słup-
sku zawarł umowę z ARiMR, skutkującą obowiązywaniem zasady pięcio-
letniej trwałości projektu. [str. 30–36]

Zabezpieczenie prawne gruntów w granicach portów przed utratą funkcji 
portowych nie było dostateczne. Brakowało również wystarczającej 
współpracy administracji morskiej i podmiotów zarządzających portami 
na rzecz rozwoju portów. 

Wydanie przez Z-cę Dyrektora ds. Technicznych Urzędu Morskiego 
w Słupsku postanowienia uzgadniającego projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu Portu Ustka, dopuszczają-
cy funkcję mieszkaniową (zabudowa wielorodzinna), pomimo uchylenia 
postanowienia, stworzyło ryzyko utraty funkcji portowej przez grunty 
w granicach Portu. W ocenie NIK będąca przejawem aktywności w Porcie 
grup partykularnych interesów zmiana funkcji gruntów, skutkująca wie-
lokrotnym zwiększeniem ich wartości czyniłaby nierealnym skorzystanie 
przez podmiot zarządzający Portem Ustka z prawa pierwokupu. Nie zre-
alizowano także jednego z działań organizacyjno-legislacyjnych, koniecz-
nych dla osiągnięcia celu Strategii Rozwoju Portów Morskich do 2015 r., 
tj.: wprowadzenia do porządku prawnego zapisów o obligatoryjnym współ-
działaniu gmin z podmiotami zarządzającymi portami przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach portów 
morskich (…)16. [str. 38–39, 57–58]

Istotnym ryzykiem utraty funkcji portowych przez grunty w Porcie Ust-
ka jest niedysponowanie przez podmiot zarządzający Portem środka-
mi finansowymi umożliwiającymi realizację prawa pierwokupu nie-

16   Str. 34 Strategii Rozwoju Portów do 2015 r.

Wysokie koszty 
utrzymania 

infrastruktury,  
brak dofinansowania  

oraz model zarządzania 
portami przyczynami 

braku postępów 
komunalizacji

Ryzyko utraty funkcji 
portowych w Porcie 

w Ustce



SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

15

ruchomości w granicach Portu Ustka (nabrzeża portowe po przedsię-
biorstwie w upadłości). Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej nie przyznał ZMP Ustka wnioskowanej w tej sprawie pomocy 
wskazując, miedzy innymi, że postulat finansowania z części 21 budżetu 
państwa – Gospodarka morska wykupu nieruchomości portowych zawarty 
został w Strategii Rozwoju Portów do 2015 r., której zakres obowiązywania 
obejmował lata 2007–2015, a więc nie obowiązywała w okresie tworzenia 
budżetu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej [str. 36].

NIK zwraca uwagę że w Polityce morskiej RP do 2020 r. wskaza-
no, że podstawowe kierunki funkcjonowania portów morskich zosta-
ły określone w Strategii Rozwoju Portów do 2015 r.17, zatem aktualne pozo-
stało, wymienione wśród koniecznych działań organizacyjno-legislacyjnych 
dla osiągnięcia celu Strategii Rozwoju Portów do 2015 r., 8. Coroczne 
umieszczanie w budżecie państwa, część 21 gospodarka morska w dyspozycji 
ministra właściwego ds. gospodarki morskiej niezbędnych środków finanso-
wych na wykup nieruchomości portowych18. (…) Działania te prowadzone 
będą we współpracy z podmiotami zarządzającymi portami oraz jednostka-
mi samorządu terytorialnego19. 

ZPM Ustka wspólnie z gminą Ustka poszukuje środków na wykup wyżej 
wymienionej nieruchomości.

NIK zwraca uwagę na wskazane jako jedno z działań organizacyjno-legi-
slacyjnych koniecznych do osiągniecia celu Strategii Rozwoju Portów 
do 2015 r. określenie mniejszego niezbędnego zapasu wody pod stępką dla 
statku (0,05–0,06 zamiast obowiązującego, wynoszącego 0,1 zanurzenia)20. 
Zaniechanie wprowadzenia ww. zmiany (w § 28 ust. 5 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie 
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie21) nie pozwalało na poprawę 
efektywności funkcjonowania Portu w Stepnicy. Port ten mógłby bowiem 
przyjmować większe statki ponieważ posiadał dostateczną w tym celu 
infrastrukturę22. [str. 58–60]

Rozwój funkcji portowych gruntów w granicach średnich i małych por-
tów ograniczała również rozproszona, wielopodmiotowa struktura wła-
snościowa infrastruktury portowej. Przykładowo: lokalizacja na terenie 
Portu w Kołobrzegu (w różnych punktach) kilku urządzeń do produkcji 

17   Str. 16 Polityki morskiej RP do 2020 r.

18  Str. 35 ww. Strategii. 

19  Str. 40 Strategii Rozwoju Portów do 2015 r.

20  Str. 35 Strategii rozwoju portów do 2015 r. 

21  Dz. U. Nr 101, poz. 645.

22  W 2018 r., po kontroli NIK, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisał umowę na budowę 
stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy za kwotę 1948,0 tys. zł. Funkcją 
obiektu będzie osłona przed falowaniem i przed wypłycaniem akwenu.

Problemy zarządzania 
portem ze względu 
na wielopodmiotową 
strukturę własnościową
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lodu na gruntach należących do różnych grup23 rybackich uniemożliwiła 
wybudowanie w Porcie pełnowymiarowego hangaru do remontu i zimo-
wania jachtów morskich, sprzyjającego rozwojowi funkcji turystycznej, 
określonej w planie rozwoju Portu. [str. 58]

Ze względu na brak wytycznych oraz dostatecznych środków dyrektorzy 
urzędów morskich nie promowali żeglugi przybrzeżnej (bliskiego zasięgu). 
  [str. 39–40, 76–77]

Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od oceny prawidłowości realizacji 
inwestycji budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdań-
ską (której inwestorem jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni), z uwa-
gi na jej wstępny etap w okresie objętym kontrolą. Jednocześnie NIK pod-
kreśla, że ww. inwestycja – strategiczna ze względu na interes bezpieczeń-
stwa państwa, jak wskazuje art. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwe-
stycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską24, stanowi szansę rozwoju rynku średnich i małych portów Zale-
wu Wiślanego. W szczególności Port w Elblągu, który w okresie objętym 
kontrolą wykorzystywał potencjał przeładunkowy jedynie na poziomie 
7–18%, zyska szansę dalszej aktywizacji działalności bez konieczności 
ponoszenia istotnych nakładów na inwestycje w infrastrukturę portową. 
Według założeń „Strategii rozwoju Portu Morskiego w Elblągu” Port jest 
ważnym elementem infrastruktury Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
stąd dla osiągnięcia zakładanego celu „Rozwoju i długookresowej stabi-
lizacji przeładunków i ruchu pasażerskiego w Porcie” konieczne jest pro-
pagowanie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. W efekcie realizacji 
wyżej wymienionego projektu eliminacji uległyby zarówno przeszkody 
natury techniczno-eksploatacyjnej (parametry drogi wodnej), jak również 
polityczno-formalnej (ograniczenie żeglugi przez Cieśninę Piławską)25.
 [str. 40–4]

Każdy z podmiotów zarządzających kontrolowanymi portami posiadał plan 
rozwoju portu, który realizował w miarę posiadanych możliwości finan-
sowych (głównie finansowanie zewnętrzne, w tym środki pomocowe). 
„Pomysłem na port” była dywersyfikacja działalności (przeładunki  
m.in. ryb, kruszywa, materiałów budowlanych i energetycznych, turystyka 
morska, w tym żeglarstwo morskie, turystyka wędkarska i żegluga pasa-
żerska oraz przetwórstwo ryb i działalność przemysłowa – głównie stocz-
niowa). Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły planu rozwoju Portu 
we Władysławowie, niezrealizowanego w szczególnie istotnym zakresie, 
dotyczącym rezygnacji przez podmiot zarządzający – Szkuner sp. z o.o. 
– z funkcji administratora Portu poprzez wydzielenie ogólnodostępnej 

23  Również z informacji Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku pt. „Funkcjonowanie 
centrów pierwszej sprzedaży ryb” (nr P/16/062) wynika, że pożądana koncentracja sprzedaży, 
mająca na celu zwiększenie siły przetargowej rybaków – faktycznych producentów ryb, nie 
nastąpiła, także wskutek dowolności lokalizacji centrów, w tym kilku centrów w jednym 
porcie (np. w porcie w Kołobrzegu jest pięć centrów zarządzanych przez konkurujące ze sobą 
organizacje producentów). O liczbę i lokalizacji centrów decydowała zdolność organizacji do  
pozyskania środków pomocowych, a nie faktyczna ilość wyładunków ryb.

24  Dz. U. poz. 820, ze zm.

25  Str. 52 Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Elblągu.
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infrastruktury Portu i przekazania funkcji zarządzania Portem innemu 
podmiotowi (przyczyną niezrealizowania planu rozwoju były trudności 
związane z podziałem majątku Szkuner sp. z o.o.). Zły stan infrastruktury 
Portu świadczy, w ocenie NIK, o potrzebie intensyfikacji działań prowa-
dzących do przekazania wyżej wymienionej funkcji.  [str. 46–49]

Podmioty zarządzające portami realizowały założenia strategii rządo-
wych i wojewódzkich, podejmując inicjatywy na rzecz stabilizacji wielko-
ści przeładunków oraz na rzecz promocji portów jako miejsca atrakcyjne-
go pod względem inwestycyjnym i turystycznym. [str. 41,47]

Przychody generowane z działalności podmiotów zarządzających, w tym 
z ograniczonej26 działalności gospodarczej, nie pokrywały potrzeb zwią-
zanych z infrastrukturą portową, w szczególności związanych z rozbu-
dową i modernizacją. Skontrolowane podmioty zarządzające średni-
mi i małymi portami wydatkowały uzyskane przychody na cele zgodne 
z ustawą o portach i przystaniach morskich. [str. 34–35, 54–57]

Infrastruktura portowa w sześciu skontrolowanych portach, za wyjątkiem 
Nabrzeża Barkowskiego w Kołobrzegu, była utrzymana w należytym sta-
nie technicznym i dostępna dla żeglugi. Występujące uszkodzenia i ubytki 
(co dotyczyło głównie infrastruktury portów w Elblągu i Władysławowie) 
nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i mienia (w tym wystąpienia katastrofy 
budowlanej), wskazując na ograniczenia cech użytkowych. [str. 50–54].

Nieprzejrzysty podział kompetencji pomiędzy ZPM Ustka a Dyrektorem 
Urzędu Morskiego w Słupsku w zakresie utrzymania infrastruktury w Por-
cie, wynikający z faktu zaliczenia w skład infrastruktury zapewniającej 
dostęp do Portu27 znajdującego się w tym akwenie osadnika28, bez okre-
ślenia jego parametrów, spowodował, że żaden z ww. podmiotów nie uznał 
się za właściwy do zajmowania się utrzymaniem akwenu. Najwyższa Izba 
Kontroli zwróciła uwagę, że utrzymanie akwenu Basenu Osadowego w Por-
cie w Ustce należało do obowiązków ZPM Ustka, gdyż akwen ten wchodził 
w skład infrastruktury portowej. Nieprecyzyjny podział kompetencji doty-
czył również utrzymania akwatorium portowego, wchodzącego w skład 
infrastruktury portowej Portu w Mrzeżynie. [str. 53 i 59]

W latach 2015–2017 (I półrocze) Zarządy Województw: Pomorskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego i Zachodniopomorskiego prawidłowo i skutecznie 
realizowały zadania związane z rozwojem średnich i małych portów ujęte 
– odpowiednio – w „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020”, 

26  Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o portach i przystaniach morskich przedmiotem działalności 
przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego nie może być prowadzenie innej działalności 
gospodarczej niż: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, świadczenie 
usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej i zapewnienie dostępu 
do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku 
lub unieszkodliwiania.

27  Zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 lutego 2017 r. 
w sprawie określenia obiektów urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portów Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba (Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 656).

28  Służącego do osadzania się mułów przemieszczających się z prądem rzeki Słupia w celu 
zabezpieczenia toru wodnego przed spłyceniem.
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„Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego do 2025 r.” i „Strategii Rozwoju Województwa Zachodnio-
pomorskiego”. Zarządy Województw uczestniczyły m.in. w opracowaniu 
i realizacji projektów – odpowiednio – „Pętla Żuławska” (w wyniku którego 
m.in. rozbudowano Port w Kątach Rybackich), „Przybrzeżny Obszar Funk-
cjonalny”, który obejmuje wszystkie gminy w województwie warmińsko- 
-mazurskim przylegające do Zalewu Wiślanego (planowany kanał żeglugowy 
przez Mierzeję Wiślaną został określony jako istotny warunek wykorzy-
stania potencjału ww. obszaru funkcjonalnego) oraz Kontrakt Terytorialny, 
Plan Inwestycji Transportowych i Strategia Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Koszalińsko- 
-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.  [str. 42–44]

Występowanie wszystkich stwierdzonych przeszkód i ograniczeń w rozwoju 
średnich i małych portów morskich zwiększa ich dystans do portów 
dużych i portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, czyniąc nadal 
aktualnym stwierdzenie, że to miasto i jego funkcja turystyczna aktywi-
zuje małe porty, a nie odwrotnie29.

29  K. Krośnicka, Rewitalizacja małych miast portowych bałtyckiego wybrzeża Polski i Niemiec, 
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 24, 2010, s. 55, Akademia Morska 
w Gdyni, Katedra Systemów Transportowych,  
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 1. Zapewnienie środków finansowych umożliwiających dyrektorom urzę-
dów morskich pełną realizację zadań dotyczących utrzymania infra-
struktury dostępowej do średnich i małych portów;

2. zainicjowanie zmian przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich 
w zakresie:
a) zwiększenia możliwości pozyskiwania środków finansowych przez 

podmioty zarządzające średnimi i małymi portami m.in. poprzez 
dopuszczenie:

 −  prowadzenia przez nie działalności gospodarczej także w innym 
zakresie, niż wskazany w art. 7 ust. 2 tej ustawy;

 − możliwości dofinansowania ze środków budżetu państwa utrzy-
mania ich infrastruktury portowej;

b) zabezpieczenia trwałości funkcji portowych nieruchomości poło-
żonych w granicach portów poprzez wprowadzenie obowiązku 
opiniowania  przez podmioty zarządzające portami projektów i zmian 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących 
terenów w granicach portów oraz transakcji zbycia nieruchomości 
położonych na terenach portowych;

3. zapewnienie przejrzystego podziału kompetencji pomiędzy dyrektorami 
urzędów morskich a podmiotami zarządzającymi średnimi i małymi 
portami dotyczących utrzymania akwenów portowych, w których 
znajdują się, stanowiące infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu, 
tory wodne;

4. zapewnienie spójności obowiązujących głębokości torów wodnych, w tym 
wewnątrz portów, z ogłoszonym przez dyrektorów urzędów morskich 
dopuszczalnym zanurzeniem statków w tych portach, w celu pełnego 
wykorzystania potencjału średnich i małych portów;

5. podjęcie działań zapewniających wykonanie Planu restrukturyzacji 
Szkuner sp. z o.o. we Władysławowie odnośnie podziału i przejęcia 
infrastruktury niezbędnej do zarządzania Portem.

Do Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej
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5.1. Realizacja przez dyrektorów urzędów morskich założeń 
przyjętych w Rządowych Programach Rozwoju Portów 
w zakresie średnich i małych portów morskich

5.1.1. Strategia Rozwoju Portów do 2015 r. i Polityka morska RP do 2020 r. 
określały politykę państwa mającą na celu rozwój m.in. średnich i małych 
portów – wspieranie ich jako regionalnych ośrodków przedsiębiorczości, 
w szczególności poprzez poprawę stanu infrastruktury portowej i infra-
struktury zapewniającej dostęp do portów, rozwój ruchu pasażerskiego 
w portach, poprawę współdziałania administracji państwowej, podmio-
tów zarządzających i użytkowników portów, a także przyspieszenie pro-
cesu ich komunalizacji i zabezpieczenie gruntów portów przed zagroże-
niem utraty funkcji portowych.

Według założeń Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. i Dokumentu 
Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu priorytetem rozwoju 
średnich i małych portów do 2020 r. (i w dalszej perspektywie) miał być 
wzrost ich znaczenia jako ważnych biegunów lokalnego rozwoju gospo-
darczego i wzmacnianie ich funkcji gospodarczych – w tym rybołówstwa, 
turystyki i rekreacji, a w przypadku portów średnich – także funkcji prze-
ładunkowo-składowej. Zidentyfikowano problemy średnich i małych por-
tów, w tym nieodpowiadające aktualnym tendencjom w żegludze morskiej 
parametry wejścia do portów („wąskie gardła”), dekapitalizację infra-
struktury portowej. Dokument Implementacyjny, jako operacyjny poziom 
działań, wskazywał 50 projektów, w tym 12 dotyczących średnich portów 
(nie planowano inwestycji w małych portach), których celem była popra-
wa konkurencyjności poprzez poprawę infrastruktury, w tym zapewnia-
jącej dostęp do portów oraz infrastruktury  portowej.

Założenia przyjęte w ww. dokumentach wskazywały rozwój między 
innymi średnich i małych portów jako cel (i wyznacznik) realizacji zadań 
wynikających z:

 − art. 23 ust. 3 ustawy o portach i przystaniach morskich, zgodnie z któ-
rym budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej 
dostęp do portów są finansowane ze środków budżetu państwa. Sprawy 
budowy i utrzymania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów morskich stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 20 ustawy o obsza-
rach morskich RP należą do zadań organów administracji morskiej;

 − art. 5 ust. 1 ustawy o portach i przystaniach morskich, zgodnie z któ-
rym własność akwenów portowych (część portu) i infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portów przysługuje Skarbowi Państwa i jest 
wyłączona z obrotu; z art. 5 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wynika, 
że dyrektor właściwego urzędu morskiego w akcie prawa miejscowego 
określi obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktu-
ry zapewniającej dostęp do średniego lub małego portu, akweny portowe 
oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład 
infrastruktury portowej ww. portów, uwzględniając usytuowanie obiek-
tów, urządzeń i instalacji oraz ich rodzaj, liczbę lub wymiary;

Założenia przyjęte 
w rządowych planach 

rozwoju portów
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 − art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o obszarach morskich RP, zgodnie z któ-
rym do organów administracji morskiej należą sprawy korzystania 
z portów (dokumenty strategiczne wskazują na konieczną aktywność 
administracji morskiej na polu komunalizacji, zabezpieczenia gruntów 
i promocji białej floty).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ww. ustawy organami administracji morskiej są: 
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – jako naczelny organ 
administracji morskiej i dyrektorzy urzędów morskich – jako terenowe 
organy administracji morskiej. W strukturach organizacyjnych urzędów 
morskich wyodrębnione zostały komórki odpowiedzialne za planowanie, 
kontrolę i nadzór nad realizacją zadań z zakresu infrastruktury zapew-
niającej dostęp do portów. 

 5.1.2. Dyrektorzy urzędów morskich znali potrzeby – tak w wymia-
rze rzeczowym jak i finansowym – w zakresie utrzymania oraz budowy 
i modernizacji infrastruktury zapewniającej dostęp do średnich i małych 
portów. Wiedzę tę posiadali miedzy innymi w wyniku, prowadzonych 
w terminach zgodnych z art. 62 Prawa budowlanego, okresowych kontro-
li stanu technicznego elementów budowli hydrotechnicznych i badań baty-
metrycznych torów wodnych prowadzących do średnich i małych portów, 
jak i dzięki zgłoszeniom jednostek wchodzących do portów i podmiotów 
zarządzających portami, między innymi o zaobserwowanych spłyceniach. 

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o portach i przystaniach morskich budowa 
i modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do średnich i małych 
portów były finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 
określonej w ustawie budżetowej. Inwestycje w infrastrukturę zapew-
niającą dostęp do średnich i małych portów były realizowane głównie 
w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ogra-
niczonym, w stosunku do potrzeb, zakresie. 

Przykłady

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni – z uwagi na wielokrotne próby zgłasza-
nia w latach wcześniejszych pełnych potrzeb (tj. w kwotach przekraczających 
przyznane limity), które nie były uwzględniane przy opracowywaniu ustawy 
budżetowej na kolejny rok – nie zgłaszał w latach 2015–2017 potrzeb inwe-
stycyjnych, a przyznane limity w tych latach wykorzystał na realizację potrzeb 
bieżących; natomiast dla realizacji zadań w  zakresie infrastruktury zapewnia-
jącej dostęp do średnich i małych portów Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
pozyskiwał środki z funduszy unijnych.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku – środki z budżetu państwa wyko-
rzystał m.in. na inwestycje polegające na umocnieniu dna wzdłuż falochronu 
zachodniego w porcie Łeba (w 2017 r. – 1,7 mln zł) i zakupy urządzeń nawiga-
cyjnych (światła nawigacyjnego do latarni morskiej w Kołobrzegu oraz nauto-
fonu30 do portu Rowy – w 2017 r. – 320,0 tys. zł).

30  Urządzenie elektroakustyczne do nadawania sygnałów dźwiękowych stanowiące wyposażenie 
znaków nawigacyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich 
obszarów morskich, Dz. U. z 2013 r. poz. 57), wskazujących statkom bezpieczną drogę. 
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PO RYBY 2007–201331 to program wspófinansowany w 75% z Europej-
skiego Funduszu Rybackiego (25% – wkład krajowy) stanowiący jeden 
z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. W jego 
ramach w okresie objętym kontrolą (w 2015 r.) zakończone i rozliczone 
zostały m.in. projekty: 

 − „Przebudowa Nabrzeża, Opaski Brzegowej i Falochronu Wschodniego 
w Porcie Tolkmicko” – 15,5 mln zł (w 2015 r. – 3,4 mln zł), Przebudo-
wa Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce – Nabrzeże Postojowe – Etap I 
– 4,5 mln zł (w 2015 r. – 2,8 mln zł) i Remont dalby32 z modernizacją 
wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej – 1,6 mln zł (w 2015 r. 
– 1,6 mln zł);

 − „Modernizacja dalb cumowniczych w Porcie Rowy” – 1,5 mln zł  
(w 2015 r. – 935,3 tys. zł);

 − „Przebudowa wejścia do Morskiego Portu rybackiego w Mrzeży-
nie”, w ramach którego dokonano zakupu zestawu pogłębiarskiego 
(15,5 mln zł).

W Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu wśród 
50 projektów morskich zakwalifikowanych do wsparcia ze środków Unii 
Europejskiej w ramach POIiŚ 2014–2020 wskazano 12 projektów doty-
czących średnich portów, w tym trzy – w zakresie infrastruktury zapew-
niającej dostęp do średnich portów (nie planowano inwestycji w zakresie 
małych portów) na kwotę 446,8 mln zł: przebudowa wejścia do Por-
tu w Elblągu (21,8 mln zł), przebudowa wejścia do portu Darłowo 
(220,0 mln zł) i przebudowa wejścia do Portu Ustka (205,0 mln zł). Jednakże 
w ww. Programie, zatwierdzonym przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r., 
wskazano, że dofinansowaniu podlegać będą inwestycje w portach znaj-
dujących się w sieci bazowej TEN-T, do których w Polsce należą porty 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej: w Gdańsku, Gdy-
ni, Szczecinie i Świnoujściu. W związku z ww. postanowieniami Progra-
mu Operacyjnego inwestycje w zakresie infrastruktury m.in. w Elblągu, 
Darłowie i Ustce nie zakwalifikowały się do wsparcia finansowego 
ze środków UE w ramach POIiŚ 2014–202033.  

Informacje o konieczności poprawy infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów morskich otrzymał m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczeci-
nie od Burmistrza Gminy Stepnica, który wielokrotnie (m.in. w pismach z: 
25.09.2015 r., 26.02.2016 r., 18.05.2016 r., 29.11.2016 r. i 27.11.2017 r.), tj.  
w okresie objętym badaniem wnioskował o pogłębienie toru podejścio-

31  Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich na lata 2007–2013 składał się z pięciu tzw. osi priorytetowych, a cały budżet 
przeznaczony na jego realizację wynosił około 1 mld  euro. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wdrażała działania, nazywane w tym programie „środkami”, należące 
do trzech osi.

32  Samodzielna konstrukcja jednopalowa, wielopalowa albo ramowa, posadowiona na dnie akwenu 
i wystająca ponad powierzchnię wody, służąca do przejęcia obciążeń od statku dobijającego 
lub przycumowanego do budowli morskiej, posadowiona poza zasadniczą konstrukcją budowli 
morskiej oraz wyposażona w urządzenia cumownicze i odbojowe (§ 2 pkt 7 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie).

33  Informacja z 17 kwietnia 2018 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uzyskana 
w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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wego do portu do 4,5 m (tj. do głębokości w Porcie Stepnicy) oraz budowę 
falochronu stałego od strony północno-zachodniej, osłaniającego Basen 
Rybacki i przystań żeglarską. Tor podejściowy nie został pogłębiony 
do wnioskowanej głębokości – zgodnie z obowiązującym zarządzeniem 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie nr 5 z dnia 8 sierpnia 2017 r. 
w sprawie określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do portów mor-
skich głębokość toru wynosi nadal 4,0 m. Z uwagi na spłycony tor podej-
ściowy przeładunki w Porcie były znacznie ograniczone, a jego potencjał 
niewykorzystywany. Z analizy Urzędu Gminy w Stepnicy dotyczącej efek-
tywności inwestycji – efektów społeczno-ekonomicznych pogłębienia 
toru wodnego do głębokości 4,5 metra, przedstawionej 18 maja 2016 r. 
na wniosek Dyrektora Urzędu, (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa34) wynika 
m.in., że wnioskowane pogłębienie toru podejściowego w Stepnicy do 4,5 
m zwiększy możliwości przeładunkowe Portu w Stepnicy o około 260 tys. 
ton, co zwiększy konkurencyjność Portu w transporcie morskim i śródlą-
dowym, zapewni wzrost ładunków drogą morską do Niemiec, Holandii, 
Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii, zapewni odciążenie ruchu kołowego, 
stworzy możliwość rozwoju gminy i regionu. W szczególności przyniesie 
m.in. następujące bezpośrednie efekty ekonomiczno-społeczne:

 − wzrost zatrudnienia w Porcie o 10 etatów;
 − wzrost wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków rocznie 

o 952,0 tys. zł: od towarów i usług – o 598,0 tys. zł (założono 10 zł 
na tonę i 23% stawkę podatku VAT), dochodowego od osób prawnych 
– o 148,0 tys. zł (założono 3 zł zysku na przeładowanej tonie i 19% 
stawkę opodatkowania usługi) i dochodowego od osób fizycznych 
– o 29,0 tys. zł, a także o 177,0 tys. zł tytułem składek na ubezpieczenie 
społeczne (przyjmując wzrost zatrudnienia o 10 etatów i wynagrodze-
nie miesięczne na poziomie 3,5 tys. zł brutto); 

 − wzrost z tytułu opłat portowych o 8,0 tys. zł (tonażowa) i o 20,0 tys. zł 
(przystaniowa).

W ww. analizie przyjmując powyższe założenia oraz 4% stopę dyskon-
ta (koszt pieniądza w czasie) i 3-letni okres dojścia do realizacji pełnych 
możliwości przeładunkowych Portu (300,0 tys. ton) wyliczono, że dla 
10-letniego okresu rozliczeniowego inwestycja będzie opłacalna również 
dla Skarbu Państwa35.

34  Dz. U. Nr 238, poz. 1579.

35  Wykorzystano wskaźnik NPV (Net Present Value – wartość obecna netto) – narzędzie 
ekonomicznej analizy opłacalności planowanej inwestycji. Metoda zakłada dokonanie 
porównania wielkości wydatków, które należy ponieść w celu realizacji inwestycji (5 mln zł 
– pogłębienie i 150,0 tys. zł roczne utrzymanie toru) z wartością obecną przyszłych wpływów, 
które przedsięwzięcie wygeneruje w przyszłości (952,0 tys. zł wpływów rocznych z podatków 
i składek ZUS). Przy danych założeniach w okresie 10-letnim wpływy przekroczą poniesione 
koszty (NPV dodatnie).
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27 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zawarł poro-
zumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Stepnica, którego przedmiotem 
było uzgodnienie działań oraz trybu współpracy stron umożliwiających 
zrealizowanie zadania: Budowa stałego falochronu osłonowego Basenu 
Rybackiego w Porcie Morskim w Stepnicy. Na podstawie ww. porozumie-
nia Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zobowiązał się do wystą-
pienia w pierwszym naborze z wnioskiem do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 na wykonanie tego 
projektu.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o portach i przystaniach morskich utrzy-
manie infrastruktury zapewniającej dostęp do średnich i małych portów 
było finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości określonej 
w ustawie budżetowej. Kwota ta przeznaczona na potrzeby bieżące śred-
nich i małych portów (utrzymanie torów wodnych, tj. głównie roboty czer-
palne) wynosiła 8,2 mln zł w 2015 r. (z tego 3,3 mln zł w Urzędzie Mor-
skim w Gdyni, 4,7 mln zł w Urzędzie Morskim w Słupsku i 274,2 tys. zł 
w Urzędzie Morskim w Szczecinie), 5,9 mln zł w 2016 r. (odpowiednio 
–  1,2 mln zł, 4,1 mln zł i 591,9 tys. zł) i 7,4 mln zł w 2017 r. (odpowiednio 
– 2,4 mln zł, 4,1 mln zł i 0,9 mln zł). Stanowiła ona 37,8% potrzeb bie-
żących w 2015 r. (21,7 mln zł), 34,1% – w 2016 r. (17,3 mln zł) i 24,6% 
w 2017 r. (30,1 mln zł). Koszt realizacji potrzeb, na które urzędy morskie 
nie otrzymały środków finansowych, oszacowały one na 47,6 mln zł.

Bezskutecznie (lub częściowo bezskutecznie) dyrektorzy urzędów mor-
skich występowali do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
o brakujące środki na utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp 
do średnich i małych portów:

 − Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni – pismem z 31 maja 2016 r. 
na wykonanie robót podczyszczeniowych na torach podejściowych 
m.in. do portów: w Krynicy Morskiej (4000 m3 x 40 zł = 160,0 tys. zł), 
Fromborku (13 500 m3 x 40 zł = 540,0 tys. zł), Tolkmicku (6500 m3 x 40 zł 
= 260,0 tys. zł) i Władysławowie (10 000 m3 x 40 zł = 400,0 tys. zł);

 − Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku – pismem z 3 lipca 2014 r. 
na wykonanie robót pogłębiarskich na torach podejściowych do śred-
nich i małych portów – łącznie o 13,2 mln zł na 2015 r. W piśmie poin-
formowano, że w latach 2009–2012 gwałtownie wzrosły ceny usług 
robót czerpalnych (w stosunku do cen z 2008 r. – o 250%), głównie 
ze względu na wzrost cen paliw. Podkreślono przy tym, że potrzeby 
związane z utrzymaniem żeglowności torów podejściowych i wodnych 
są wyższe od otrzymanych środków, a braki w tym zakresie powodują 
pauperyzację i marginalizację małych portów środkowego wybrzeża 
(otrzymano kwotę 1,0 mln zł, tj. 7,6% ww. kwoty z wniosku, z prze-
znaczeniem na utrzymanie toru podejściowego do portu Kołobrzeg); 
pismem z 4 sierpnia 2015 r. – o 9,9 mln zł na 2016 r., we wniosku okre-
ślono przewidywaną kubaturę do wydobycia na 220 tys. m3 i powtórzo-
no argumentację przedstawioną w ww. piśmie z 3 lipca 2014 r.; pismem 
z 19 maja 2016 r. – o dodatkowe 8,5 mln zł na dofinansowanie robót 
czerpalnych w 2016 r. na torach podejściowych do portów oraz torów 
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wodnych w portach Kołobrzeg, Darłowo, Ustka i Łeba. W piśmie poin-
formowano, że w planie wydatków Urzędu na realizację wymienionych 
zadań przewidziano 3,5 mln zł, co stanowi zabezpieczenie wydobycia 
o kubaturze 78 tys. m3. Natomiast potrzeby czerpalne, przy założeniu, 
że sytuacja batymetryczna w 2016 r. będzie podobna jak w 2015 r. 
(tzn. nie nastąpią w 2016 r. znaczące, w porównaniu do występu-
jących w 2015 r., zmiany głębokości i spłyceń akwenów), wynoszą 
ok. 260 tys. m3. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podkreślił  
w ww. piśmie, że niezrealizowanie robót czerpalnych spowoduje nie-
zapewnienie wymaganych głębokości i w efekcie konieczne będzie 
wprowadzenie ograniczeń żeglugi, co mogło powodować protesty 
armatorów. Ponadto 31 maja 2016 r. wniósł o 13,3 mln zł na 2017 r. 
w uzasadnieniu podając, że planowane środki na ten rok – 3,5 mln zł 
są niewystarczające do utrzymania wymaganych głębokości. W 2016 r. 
dokonywano zmian planu wydatków bieżących, wykreślając inne pla-
nowane zadania i przeznaczając na likwidację spłyceń na wejściach 
do Portów w Ustce i Łebie;

 − Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie – m.in. w 2015 r. o 120,0 tys. zł 
na prace czerpalne na torze wodnym do Stepnicy.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej co roku, w trakcie 
prac nad projektem ustawy budżetowej na dany rok budżetowy, wniosko-
wał o zapewnienie środków na realizację zadań zgłaszanych przez dyrek-
torów urzędów morskich – również w zakresie utrzymania infrastruktury 
dostępowej. Limity wydatków w latach 2015–2017, określone w ustawie 
budżetowej, pomimo przedstawianych potrzeb ministrowi właściwemu 
do spraw finansów publicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
nie uwzględniały jednak zgłaszanego zapotrzebowania. Wnioski Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kierowane celem zwiększe-
nia środków w części 21 – Gospodarka morska na dany rok oraz w ciągu 
roku budżetowego nie były rozpatrywane pozytywnie. Minister właściwy 
do spraw finansów był informowany o fakcie, że przyznawane coroczne 
środki budżetowe były dalece niewystarczające na realizacje zadań dyrek-
torów urzędów morskich36.

W związku z ograniczeniem wydatków do najpilniejszych potrzeb, inwe-
stycje rozwojowe i roboty czerpalne w celu utrzymania lub przywróce-
nia odpowiednich parametrów torów podejściowych i wodnych były pro-
wadzone w miarę posiadanych środków. Z tego względu stan ww. infra-
struktury nie przyczyniał się do rozwoju średnich i małych portów. 
W szczególności:

36  Informacja uzyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
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 − stwierdzono spłycenia w przypadku torów podejściowych do czte-
rech37 (na sześć38) średnich i ośmiu39 (na dziesięć40) małych portów 
w stosunku do wymogów zarządzeń dyrektorów urzędów morskich41. 
Nieutrzymanie odpowiednich parametrów torów wodnych powodowa-
ło, że przy niskich stanach wody występowały trudności w manewro-
waniu przy wyjściu i wejściu do portów dla jednostek o maksymalnym 
zanurzeniu dla danego portu. W przypadku spłyceń zagrażających 
bezpieczeństwu żeglugi, kapitanaty portów42 sporządzały instrukcje 
nawigacyjne z rekomendowanymi bezpiecznymi kursami oraz wpro-
wadzały lokalne ostrzeżenia nawigacyjne zawierające ograniczenia 
zanurzenia maksymalnego dla jednostek wchodzących do portu  
(o spłyceniach mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa 
żeglugi oraz o wprowadzonych instrukcjach nawigacyjnych byli informo-
wani również inni użytkownicy portu). W szczególności w przypadku: 

 y priorytetu utrzymania toru głównego Świnoujście – Szczecin, wypły-
cenia na torach wodnych do średnich i małych portów były likwi-
dowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w dalszej 
kolejności – w okresie objętym kontrolą środki wystarczyły wyłącz-
nie na roboty na torach podejściowych do Portu w Stepnicy (wyko-
nane przez firmę zewnętrzną) i Portu w Mrzeżynie (przy wykorzy-
staniu zakupionego w 2015 r. zestawu pogłębiarskiego)43;

37  Porty: w Elblągu, w Darłowie, w Ustce i w Stepnicy.

38  Porty: w Elblągu, w Darłowie, w Ustce, we Władysławowie, w Kołobrzegu i w Stepnicy.

39  Porty: w Dźwirzynie, w Rowach, w Łebie, w Kamieniu Pomorskim, w Mrzeżynie, w Wolinie, 
w Trzebieży i w Dziwnowie.  

40  Porty: w Pucku, w Jastarni, w Dźwirzynie, w Rowach, w Łebie, w Kamieniu Pomorskim, 
w Mrzeżynie, w Wolinie, w Trzebieży i w Dziwnowie.  

41  Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie 
określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej 
dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 
i przystani morskich (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego, poz. 3960, ze zm.), Zarządzenie 
Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia 
obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  
poz. 656.) oraz Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 października 
2004 r. w sprawie określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich 
w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubiniu, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, 
Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 81, poz. 1405). Ostatnie zarządzenie zostało 
uchylone 24 sierpnia 2017 r. – tj. po okresie objętym kontrolą – w związku z wejściem w życie 
zarządzenia Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie 
określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu 
Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy 
i Wolinie oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego, poz. 3487).

42   Z art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy o obszarach morskich RP wynika, że kapitanaty portów wchodzą 
w skład urzędu morskiego i m.in. przy ich pomocy dyrektor urzędu morskiego wykonuje swoje 
kompetencje w portach.

43  Np. na torze podejściowym do Portu w Dziwnowie ostatnia akcja ratunkowa miała miejsce 1 maja 
2018 r. – polski jacht z dwiema osobami na pokładzie podczas wyjścia w morze zahaczył kilem 
o dno. (www.gospodarkamorska.pl – dostęp 5 maja 2018 r.).
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 y toru podejściowego do Portu w Elblągu, na podstawie 18 planów 
batymetrycznych44, stwierdzono spłycenia wynoszące od 0,1 m 
do 0,7 m w stosunku do głębokości technicznej, która zgodnie 
z § 2 zarządzenia Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 
z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia obiektów, urzą-
dzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniają-
cej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej i przystani morskich, powinna wyno-
sić 2,4 m. Z wyjaśnień Głównego Inspektora Inspektoratu Nadzo-
ru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Mor-
skiego w Gdyni wynika, że wyżej wymienione spłycenia były spo-
wodowane rodzajem gruntu zalegającego na dnie toru i w jego 
okolicach. Były to grunty organiczne (namuły), które ze wzglę-
du na swoją strukturę łatwo uaktywniały się i przemieszcza-
ły w czasie sztormów. Przy wystąpieniu dużych prądów osiadały 
na obszarach najgłębszych miejsc – przeważnie był to tor wodny.  
Jednak skala spłyceń toru wodnego spowodowana przez te grun-
ty wynosiła od 4,2% aż do 29,2% jego wymaganej głębokości, a od 
stwierdzenia tego faktu do uzyskania stanu zgodnego z § 2 wyżej 
wymienionego zarządzenia minęło około 18 m-cy (w badanym 
okresie roboty podczyszczeniowe na ww. obszarze wykonano tylko 
jeden raz – okazano protokół odbioru robót podczyszczeniowych na 
ww. obszarze z 23 listopada 2016 r., a wcześniej w 2014 r. – protokół 
z 29 grudnia 2014 r.). Również w Strategii Rozwoju Portu Morskiego 
w Elblągu wskazano, że duża dynamika osadów dennych sprawia, 
że rzeka Elbląg jest często zamulana i wymaga prowadzenia regu-
larnych prac podczyszczeniowych45. Tor wodny posiada głębokość 
od 2,4 do 3,5 metra, jednakże głębokość gwarantowana przez Urząd 
Morski w Gdyni wynosi jedynie 2,4 m (w ekstremalnych warunkach 
głębokość wynosi 1,8 m). Taka głębokość ogranicza możliwość przyj-
mowania jednostek śródlądowych do wielkości typowych dla II, 
ewentualnie III klasy dróg wodnych śródlądowych”46; 

 y nieprawidłowej głębokości toru podejściowego do Portu w Dźwirzy-
nie – składano skargi na utrudnienia w żegludze tym spowodowa-
ne do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (w tym 
pismo grupy rybaków z 28 listopada 2016 r.), wskazujące na niesku-
teczne działanie stacjonującej w Porcie pogłębiarki – urobek odkła-
dano do wody w pobliżu miejsca wydobycia („zaraz za falochronem”)  
i to co wydobyto z powrotem wracało na tor; według wyjaśnień 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku brak na redzie Portu 
dalb cumowniczych uniemożliwiał prowadzenie prac czerpalnych 
na torze podejściowym do Portu, gdzie, w czasie sztormów i silnego 
prądu z jeziora, występowały spłycenia. Wprawdzie Minister  

44  Podejścia do Portu w Elblągu od stawy Elbląg do Mostu UE (badania z okresu: 8, 12–14 czerwca 
i 19–24 czerwca 2017 r.); podejścia do Elbląga od LGW do PGW (badania z 20 i 24 października 
2016 r.); podejścia do Elbląga od pławy 1/ELB do LGW (badania z 29 maja 2015 r., 2–5 listopada 
2015 r., 26–29 lipca 2016 r.

45  Str. 30.

46  Str. 6.

Potrzeba rozważenia 
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do Portu Elbląg
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Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 23 grudnia 2016 r. poin-
formował skarżących, że Urząd Morski w Słupsku planuje budowę 
dalb cumowniczych, które poprawią warunki pracy pogłębiarki, 
jednak ze względu na długotrwałość postępowania przetargowego 
w 2016 r. oraz brak środków finansowych w 2017 r. stan ww. infra-
struktury pozostał bez zmian;

 −  ze względu na brak środków finansowych i planowane w dalszej per-
spektywie inwestycje na ogół nie wykonywano na bieżąco zaleceń 
pokontrolnych kontroli okresowych stanu infrastruktury portowej. 
Przykładowo na podstawie przeprowadzonej w Urzędzie Mor-
skim w Gdyni analizy dokumentacji 48 kontroli stanu falochronów 
(45 rocznych protokołów stanu technicznego budowli hydrotechnicznej 
i trzech protokołów z okresowej kontroli 5-letniej stanu sprawności 
technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego) stwierdzono, 
że nie wykonano wynikających z tych kontroli zaleceń pokontrolnych 
– w szczególności zaleceń dotyczących remontów falochronów: we 
Fromborku (falochrony przewidziane były do remontu i przebudowy 
w ramach kompleksowej realizacji – w trakcie kontroli NIK trwała faza 
projektowa – aktualizacja projektu), w Jastarni (falochrony przewidzia-
ne były do przebudowy w ramach kompleksowej realizacji – Urząd uzy-
skał decyzję o pozwoleniu na budowę – w trakcie niniejszej kontroli 
rozpoczynała się faza realizacji projektu) oraz w Nowej Pasłęce (trwał 
proces aplikacyjny o pozyskanie środków z funduszy unijnych na rok 
2019). Wprawdzie stan ww. falochronów nie stwarzał zagrożenia dla 
życia, środowiska lub mienia przy korzystaniu przez użytkowników 
zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym porządkiem portowym, 
jednak w związku ze stanem technicznym infrastruktury zapewniają-
cej dostęp do portów, w kontrolowanym okresie obowiązywały ograni-
czenia jej eksploatacji wprowadzone m.in. decyzjami Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Słupsku, np. w Porcie: 

 y  Łeba – obowiązywał zakaz cumowania jednostek pływających 
do urządzeń cumowniczych wzdłuż części falochronu zachodniego 
oraz zakaz cumowania do urządzeń cumowniczych na 150 metro-
wym odcinku wejścia do portu47;

 y 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 wschodniej48.

5.1.3. W latach 2015–2017 (I półrocze) dyrektorzy urzędów morskich 
w sposób prawidłowy realizowali zadania w zakresie określenia składu 
infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do średnich i małych por-
tów, wynikające z art. 5 ust. 3 ustawy o portach i przystaniach morskich. 
Określili akweny portowe oraz – poza stwierdzonym jednym przypad-
kiem – ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład 
infrastruktury portowej każdego średniego i małego portu oraz obiekty, 

47  Decyzja Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 26 sierpnia 2008 r. i Nr 5/13 z dnia 
19 września 2013 r. 

48  Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku nr 01/16 z dnia 3 marca 2016 r.

Zmiany granic portów, 
infrastruktury portowej 

i zapewniającej dostęp 
do portów
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urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury zapewniają-
cej dostęp do 24 średnich i małych portów49, uwzględniając usytuowa-
nie obiektów, urządzeń i instalacji oraz ich rodzaj, liczbę lub wymiary. 
Dokonane w okresie objętym kontrolą zmiany w tym zakresie zapobiegały 
ponoszeniu zbędnych kosztów, sprzyjały rozwojowi i nie skutkowały skar-
gami interesariuszy portów:

 − w obowiązującym od 1 czerwca 2015 r. zarządzeniu Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Słupsku50 w skład infrastruktury portowej wprowadzo-
no nowe nabrzeża i baseny portowe zgodnie z wnioskami podmiotów 
zarządzających. Zarządy portów wnioskowały o powyższe z uwagi 
na zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli infrastruktury 
portowej i zajętych pod nie gruntów (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych51);

 − zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 
15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji 
wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów 
Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba52 wprowadzono 
zmiany parametrów dotyczących długości i głębokości torów wodnych 
na podstawie długoletnich obserwacji i konsultacji z pilotami wprowa-
dzającymi statki do portów i kapitanami portów. Ich ograniczenie zapo-
biegło ponoszeniu zbędnych kosztów utrzymania. Natomiast poszerzenie 
i zwiększenie głębokości toru wodnego w Porcie Kołobrzeg miało na celu 
umożliwienie dostępu jednostkom o większym zanurzeniu i większym 
tonażu, co było istotne dla obrotów przeładunkowych Portu. Wejście 
do portu zostało przebudowane i aktualnie do portu mogą wchodzić 
statki o długości do 100 m (przed przebudową – do 75 m).

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni w zarządzeniu Nr 15 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia 
akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i insta-
lacji wchodzących w skład infrastruktury portowej każdego portu inne-
go niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przy-
stani morskich53 przyjął, że infrastrukturę portową portu we Władysła-
wowie stanowią wyłącznie akweny portowe: basen portowy wejściowy 
(awanport) i basen portowy wewnętrzny (rybacki i stoczniowy), gdyż 
w czasie wydania ww. zarządzenia (2005 r.) cała infrastruktura lądowa 
Portu była we władaniu państwowego przedsiębiorstwa produkcyjnego 
„Szkuner”. Jednak po wydaniu rozporządzenia Ministra Gospodarki Mor-
skiej z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego 
we Władysławowie od strony morza, redy i lądu54 i po przekształceniu 

49  Infrastruktury zapewniającej dostęp do portów nie określono dla Portu w: Karsiborze, Przytorze 
i Sierosławiu (małe porty nieskomunalizowane).

50  Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie 
określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji 
wchodzących w skład infrastruktury portowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2146).

51  Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.

52  Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 656.

53  Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 poz.1593, ze zm. (dalej: „zarządzenie Nr 15 z dnia 15 lipca 2005 r.”).

54  Dz. U. Nr 134 poz. 942).
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tego przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością55, 
w której wszystkie udziały objął powiat pucki, Dyrektor ww. Urzędu nie 
dokonał zmiany ww. zarządzenia Nr 15 z dnia 15 lipca 2005 r. w zakre-
sie uwzględnienia w infrastrukturze portu we Władysławowie również 
infrastruktury lądowej56. W związku z powyższym, zarządzająca obecnie 
ww. Portem spółka „Szkuner” nie była zobligowana do realizacji ustawo-
wych obowiązków dotyczących: modernizacji, budowy i rozbudowy tej 
infrastruktury (art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o portach i przystaniach morskich) i przeznaczania przychodów z działal-
ności (jako podmiot zarządzający) m.in. na budowę, rozbudowę, utrzyma-
nie i modernizację tej infrastruktury (art. 9 ustawy o portach i przystaniach 
morskich). Niewłączenie nabrzeży ww. Portu do infrastruktury portowej 
– w ocenie NIK – mogło przyczynić się do niewypełnienia Planu rozwoju 
Portu („Planu Restrukturyzacji „Szkuner” sp. z o.o. na lata 2012–2017”) 
w zakresie rozbudowy mariny portowej (z 30 do 70 miejsc postojowych). 
Dopiero w związku z kontrolą NIK Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
podjął działania mające na celu aktualizację zarządzenia Nr 15 z dnia 
15 lipca 2005 r. w zakresie aktualizacji wykazu infrastruktury portowej 
w Porcie Władysławowo57. Z dniem 1 sierpnia 2018 r. weszło w życie Zarzą-
dzenie Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18 lipca 2018 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 z dnia 15 lipca 2005 r. Zarządzeniem 
tym w skład infrastruktury portowej portu Władysławowo weszły, poza 
akwenami portowymi, m.in. także nabrzeża, pomosty i pirsy Portu.

5.1.4. W okresie objętym kontrolą nie nastąpiła dalsza komunaliza-
cja średnich i małych portów. Powierzchnia lądowa średnich i małych 
portów nieskomunalizowanych zarządzanych przez dyrektorów urzę-
dów morskich w latach 2015–2017 (I półrocze)58 uległa zwiększeniu ze 
126,4596 ha do 136,1014 ha (tj. o 7,6%) głównie w wyniku zwiększenia 
terenu lądowego portu Tolkmicko z 5,9404 ha do 14,4154 ha (o 142,7%)59. 
Struktura własnościowa w ww. portach nie ulegała istotnym zmianom 
i przedstawiała się następująco:

55  W 2007 r. przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę Skarbu Państwa 
pozostawiając swoją nazwę: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”. W 2011 r. 
Minister Skarbu Państwa przeniósł 100% udziałów spółki „Szkuner” do powiatu puckiego.

56  Stanowisko to Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni uzasadniał m.in. nierozstrzygnięciem statusu 
ulegającego przekształceniom własnościowym przedsiębiorstwa państwowego „Szkuner” jako 
podmiotu zarządzającego portem w rozumieniu przepisów ustawy o portach i przystaniach 
morskich. Działania mające na celu zmianę Zarządzenia Nr 15 z dnia 15 lipca 2005 r. Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Gdyni podjął po otrzymaniu pisma Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 listopada 2017 r. (nr DGM.WZMIP.6.4500.17.2017.PK), w którym, 
=m.in. powołując się na orzecznictwo sądowe, jednoznacznie stwierdzono, że podmiotem 
zarządzającym portem we Władysławowie, w rozumieniu ustawy o portach i przystaniach 
morskich, jest spółka „Szkuner” sp. z o.o.

57  Pismo Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10 kwietnia 2018 r. (nr DUM-076-56/2018).

58   Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zarządzał portami w: Jastarni, Kątach Rybackich, Krynicy 
Morskiej, Tolkmicku, Fromborku i Nowej Pasłęce. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku 
zarządzał portami w: Łebie, Rowach i Dźwirzynie. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
zarządzał portami w: Lubinie, Nowym Warpnie, Trzebieży, Wolinie, Przytorze, Sierosławiu 
i Karsiborze. 

59  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 czerwca 2016 r. 
w sprawie granicy portu morskiego w Tolkmicku (Dz. U. poz. 867).
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 − Skarb Państwa był właścicielem 77,0300 ha według stanu na 1 stycznia 
2015 r. i 85,5543 ha według stanu na 30 czerwca 2017 r., co stanowiło 
– odpowiednio – 60,9% i 62,9% powierzchni lądowej tych portów;

 − gminy były właścicielami 37,0418 ha według stanu na 1 styczna 2015 r. 
37,1007 ha według stanu na 30 czerwca 2017 r., co stanowiło – odpo-
wiednio – 29,3% i 27,3% powierzchni lądowej ww. portów;

 − inne podmiot y był y właścicielami 12,3878 ha według stanu  
na 1 stycznia 2015 r. i 13,4464 ha według stanu na 30 czerwca 2017 r., 
co stanowiło – odpowiednio – 9,8% i 9,9% powierzchni lądowej  
ww. portów.

Potrzeba komunalizacji portów wynikała m.in. z powodów wskaza-
nych w Strategii Rozwoju Portów do 2015 r.: wśród słabych stron śred-
nich i małych portów wymieniono małą efektywność zarządzania por-
tem przez urzędy morskie60. Jednym z zaplanowanych działań koniecz-
nych dla osiągnięcia celu wyżej wymienionej Strategii, tj. między innymi 
poprawy konkurencyjności portów oraz wzrostu ich udziału w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju, było „opracowanie projektu zmian legi-
slacyjnych w celu przyspieszenia procesu komunalizacji portów regio-
nalnych”61. Natomiast zgodnie z postanowieniami Polityki morskiej RP 
do 2020 r. kierunki funkcjonowania portów morskich wskazane w Stra-
tegii rozwoju portów do 2015 r. pozostały aktualne62.  

Komunalizacja gruntów portowych mogła być dokonywana na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy o portach i przystaniach morskich na wniosek gminy. 

Jak wyjaśnił Prezes Zarządu ZPM Kołobrzeg sp. z o.o. przed komunaliza-
cją porty funkcjonowały i rozwijały się w oderwaniu od gmin, na których 
nieruchomości gruntowe były położone. W większości były to przedsię-
biorstwa państwowe, które nie były odpowiedzialne za rozwój całego por-
tu, oraz nie miały takich obowiązków, które obecnie są ustawowo nało-
żone na podmioty zarządzające portami. Dlatego nie został wypracowa-
ny żaden model zarządzania małymi portami ani nawet dobre praktyki. 

Port Stepnica w okresie gdy pozostawał w zarządzie Skarbu Państwa ule-
gał stopniowej degradacji. Dzierżawcy nie dokonywali remontów dzierża-
wionej infrastruktury.

W latach 2015–2017 (I półrocze) na 27 średnich i małych portów skomu-
nalizowane były wszystkie średnie (sześć) i tylko pięć, tj. 23,8% małych 
portów (w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Mrzeżynie, Pucku i Wap-
nicy). Komunalizacja w okresie objętym kontrolą ani w zakresie portów 
dotąd nieskomunalizowanych, ani w przypadku portów skomunalizowa-
nych częściowo (Port w Ustce) jednak nie postępowała. 

Dynamiczny rozwój infrastruktury portowej po komunalizacji portów 
głównie w Kołobrzegu, Stepnicy, Mrzeżynie i Ustce, przy zaangażowaniu, 
także finansowym gmin nadmorskich, wskazuje, że porty, jako związane 

60  Str. 15 ww. Strategii, Tabela nr 3, Słabe strony, pkt 8. 

61  Str. 35 ww. Strategii, pkt 4.

62  Str. 16 ww. dokumentu.
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z realizacją zadań gminy, mogą stanowić „bieguny wzrostu”63 i rozwoju 
gospodarczego gmin nadmorskich. Obecność portów jest bowiem jednym 
z podstawowych kryteriów różnicujących gminy nadmorskie od gmin 
położonych w głębi lądu, a w lokalnych strategiach rozwoju tych gmin 
podkreślano ich istotną rolę w aktywizacji i rozwoju regionu. Na przykład:

 − w Strategii Rozwoju Gminy Stepnica do Roku 202564 jej mocną stronę 
stanowi m.in. „Morski port z dwoma basenami posiadającymi nabrze-
ża umożliwiające przeładunek towarów i ruch pasażerski, także basen 
rybacki”;

 − w Strategii Rozwoju Miasta Ustka do roku 202065 wskazano, m.in., 
że najważniejszym elementem urbanistycznym istotnym dla wizerun-
ku miasta jest Port. Dynamizując rozwój gospodarczy miasta i regio-
nu, port spełnia funkcje miastotwórcze i regionotwórcze. W aspekcie 
funkcjonalnym, port morski jest przede wszystkim węzłowym punk-
tem transportowym w układzie sieci komunikacyjnej, usytuowanym 
na styku lądu i morza. Jego zasadniczym celem działania jest powią-
zanie transportu morskiego z transportem lądowym i śródlądowym. 
Cel ten jest osiągany przez przemieszczanie ładunków ze statków, 
które zawijają do Portu, na inne środki transportu bądź też odwrot-
nie. W ramach funkcji transportowej świadczone są także usługi wobec 
pasażerów żeglugi morskiej i przybrzeżnej;

 − w Strategii Rozwoju Kołobrzegu wśród silnych stron miasta wskazano 
istnienie portu średniej wielkości pełniącego zróżnicowane funkcje, 
a wśród szans dalszego rozwoju – „Największy port morski w subre-
gionie z kilkoma funkcjami”;

 − w Strategii Rozwoju Gminy Miasta Władysławowa do 2020 roku66 
wśród mocnych stron wskazano największy port rybacki w Polsce. 
Podkreślono, że ze względu właśnie na port, posiadający morskie przej-
ście graniczne, Władysławowo cieszy się dużą popularnością wśród 
turystów zagranicznych z krajów Skandynawii, Litwy czy Łotwy;

 − w Strategii Rozwoju Elbląga 2020+67 wśród silnych stron wskazano 
„istnienie portu morskiego o dużym potencjale rozwojowym, który 
spełnia również funkcje w zakresie wodnego transportu śródlądo-
wego”. Podkreślono, że lokalizacja Portu stwarza możliwości rozwoju 

63  Ekonomiczna teoria biegunów wzrostu, autorstwa francuskiego profesora ekonomii François’a 
Perroux’a (1903–1987), wskazuje, że rozwój regionalny może być stymulowany przez tzw. bieguny 
wzrostu – branże, przedsiębiorstwa lub organizacje charakteryzujące się ponadprzeciętnym 
poziomem wzrostu oraz siłą dominacji, czyli pociągania innych jednostek gospodarczych, 
funkcjonujących w danej przestrzeni ekonomicznej, na które mają wpływ, pobudzające rozwój 
w skali regionalnej. (Zob. Ł. Piętak: Teoria biegunów wzrostu François Perroux i implementacja 
jej założeń w Hiszpanii w latach 1964–1975, Ekonomia XXI Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014).

64  Załącznik do Uchwały nr XXX/327/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2014 r. 

65  Załącznik do Uchwały Nr XL/319/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: 
zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miasta Ustka do 2020 r.”, opracowanej przez Wydział Rozwoju 
Lokalnego i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Ustka, Ustka 2011.

66  Załącznik do Uchwały nr LXI/596/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 1 października 2014 r.

67  Uchwała Nr XXXI/910/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 
przyjęcia „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”.
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gospodarczego, ale nie są one w pełni wykorzystywane. Systematycz-
ne działania modernizacyjne i rozwojowe stanowią punkt wyjścia dla 
poszukiwania dodatkowych okazji rynkowych, zarówno na zapleczu 
Portu (nowi załadowcy i odbiorcy towarów, nowe grupy pasażerów), 
jak i jego przedpolu (nowe relacje żeglugowe obsługiwane z Portu). 
Działania te pozwalają na realizację zrównoważonego procesu roz-
wojowego, gdzie zarówno potrzeby gospodarcze, jak i społeczne oraz 
środowiskowe mają swoje odzwierciedlenie. Wszystkie te elemen-
ty wpływają w bezpośredni (np. wzrost zarobków), jak i pośredni 
(poprawa jakości życia) sposób na mieszkańców Elbląskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (EOF). Osiągnięcie pozytywnych zmian w dobrobycie 
mieszkańców, stanowi więc kluczowy efekt realizowanej aktywności 
w Porcie w Elblągu. I dalej: „Skutki intensyfikacji ruchu pasażerskie-
go powinny być odczuwane w odniesieniu do działalności hotelowej, 
gastronomicznej oraz handlowej. Wzrost popytu będzie się bezpośred-
nio przekładać na nowe miejsca pracy oraz wzrost przychodów miesz-
kańców EOF, a w szczególności miasta Elbląga. Skutkiem pośrednim 
będzie również wzrost przychodów budżetowych jednostek samorządu 
terytorialnego”68.

Funkcja turystyczna średnich i małych portów jest szczególnie istotna 
i zyskująca na znaczeniu. Wynika to z kilku kluczowych czynników: 

 − naturalnego położenia portów na styku morza z lądem, a tym samym 
bezpośredniego sąsiedztwa terenów plażowych;

 − braku strategicznego znaczenia, co daje możliwość dowolnego kreowa-
nia funkcji portowych;

 − miejsca lokalizacji i rozwoju w portach (np. w Kołobrzegu, Ustce i Wła-
dysławowie) klubów jachtowych lub motorowodnych;

 − obszaru rozwoju nowych atrakcji związanych z eksploatacją akwenów 
wodnych (nurkowanie, rejsy, paralotniarstwo wodne)69.

Mimo powyższych czynników, a także inicjatywy ze strony dyrektorów 
urzędów morskich (organizujących spotkania z przedstawicielami gmin) 
w kwestii komunalizacji pozostałych 16 małych portów, gminy nie wyra-
żały zainteresowania przejęciem znajdujących się na ich terenie por-
tów, głównie z uwagi na postanowienia ustawy o portach i przystaniach 
morskich. Z art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 2 ustawy o por-
tach i przystaniach morskich wynika, że przedmiot działalności przed-
siębiorstwa podmiotu zarządzającego średnim lub małym portem obej-
muje budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktu-
ry portowej. Jednocześnie z art. 10 ust. 2 i 3 w związku z art. 23 ust. 2 
wyżej wymienionej ustawy wynika, że możliwość dofinansowania wyżej 
wymienionego zadania ze środków budżetu państwa nie dotyczy śred-
nich i małych portów.

Komunalizacja (dla gminy) wiąże się bowiem z planami finansowymi 
i efektywnością gospodarczą. Finansowanie infrastruktury jest natomiast 

68  Str. 47 i 49 Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Elblągu.

69  Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej. 
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obarczone dużym ryzykiem w zakresie osiągnięcia efektywności. Wska-
zać należy także na przyjęty w Polsce model zarządzania, wynikający 
z art. 7 ust. 1–2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 
morskich, polegający na oddzieleniu funkcji zarządzania nieruchomościa-
mi i infrastrukturą portową od funkcji świadczenia komercyjnej (eksplo-
atacyjnej) działalności portowej, ograniczający działalność gospodarczą 
podmiotu zarządzającego portem do tej pierwszej. (Przepisy Unii Euro-
pejskiej nie określają obowiązującego lub sugerowanego modelu zarzą-
dzania portami).

Środki finansowe w ramach budżetów: podmiotów zarządzających porta-
mi i gminy na terenie której położony jest port wystarczały na potrzeby 
w zakresie utrzymania infrastruktury portowej i planowania jej rozbu-
dowy. Natomiast były niewystarczające na potrzeby budowy i moderni-
zacji infrastruktury portowej. Na przykładzie Portu Mrzeżyno (mały port 
zarządzany przez jednostkę budżetową gminy Trzebiatów) stwierdzono, 
że w latach 2015–2017 ZPM Mrzeżyno:

 − uzyskał przychody ogółem 1,7 mln zł, w tym: 535,2 tys. zł w 2015 r.70, 
571,1 tys. zł w 2016 r.71 i 572,9 tys. zł w 2017 r.72

 − wydatkował ogółem 12,1 mln zł, w tym: 1,6 mln zł na realizację zadań 
bieżących (509,8 tys. zł w 2015 r., 546,1 tys. zł w 2016 r. i 572,6 tys. zł 
w 2017 r.) oraz 10,4 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych 
(10,4 mln zł w 2015 r. i 13,5 tys. zł w 2017 r.). Z tego:

a) wydatki bieżące (w 2015 r. – 509,8 tys. zł, w 2016 r. – 546,2 tys. zł  
i w 2017 r. – 572,6 tys. zł) stanowiły:
1) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (268,2 tys. zł, tj. 52,6% 

wydatków bieżących ogółem 2015 r., 292,3 tys. zł w 2016 r., 
tj. 53,5% wydatków bieżących ogółem 2016 r. i 317,2 tys. zł 
w 2017 r., tj. 55,4% wydatków bieżących  2017 r.) wynikają z zawar-
tych umów o pracę i umów zleceń m.in. za dokonywanie poboru 
opłat portowych, utrzymanie stron internetowych ZPM Mrzeżyno 
i obsługę informatyczną programów finansowo-księgowych, 
zlecenie usług operatora dźwigu portowego i wózków jezdnych;

2) usługi remontowe (1,0 tys. zł w 2015 r., 2,3 tys. zł w 2016 r. 
i 31,3 tys. zł w 2017 r.);

3) pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie i promocję Portu 
(240,5 tys. zł w 2015 r., tj. 47,2% wydatków bieżących 2015 r., 
251,6 tys. zł w 2016 r., tj. 46,1% wydatków bieżących 2016 r. 
i 224,1 tys. zł w 2017 r., tj. 39,1% wydatków bieżących 2017 r.), 
w tym m.in. zakup energii elektrycznej, gazu i wody (121,6 tys. zł 
w 2015 r., 97,2 tys. zł w 2016 r. i 87,7 tys. zł w 2017 r.) i ubezpie-
czenie mienia komunalnego, w tym nowych środków trwałych 

70  W tym: opłaty z najmu i dzierżawy – 302 tys. zł, opłaty portowe: 91,2 tys. zł, przychody 
z usług świadczonych przez Zarząd Portu 9,4 tys. zł, inne (wypłacone odszkodowania, zwroty 
naliczonego VAT, odsetki za opóźnienia w zapłacie 132,6 tys. zł.

71  W tym: opłaty z najmu i dzierżawy – 328,6 tys. zł, opłaty portowe: 128,3 tys. zł, przychody z usług 
świadczonych przez Zarząd Portu 16,1 tys. zł, inne 97,8 tys. zł.

72  W tym: opłaty z najmu i dzierżawy – 384,3 tys. zł, opłaty portowe: 118 tys. zł, przychody z usług 
świadczonych przez Zarząd Portu 11,9 tys. zł, inne 58,7 tys. zł.
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przyjmowanych z inwestycji (21,5 tys. zł w 2015 r. i 20,3 tys. zł 
w 2016 r.), a także inne koszty (przykładowo: w 2015 r. – wyposa-
żenie i materiały biurowe – 19,1 tys. zł, opłata roczna za wyłączenie 
gruntów z produkcji leśnej na potrzeby inwestycji – 7,8 tys. zł 
i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek leśny 
– 7,3 tys. zł; w 2016 r – koszty utrzymania czystości w Porcie, odpro-
wadzanie ścieków, wywóz śmieci i wody zaolejone – 24,7 tys. zł, 
nadzór nad urządzeniami portowymi podlegającymi dozorowi 
technicznemu – 25,0 tys. zł i koszty wylesienia oraz dzierżawa 
gruntu pod kabel zasilający wnoszone do Lasów Państwowych 
– 8,5 tys. zł);

b) wydatki majątkowe w 2015 r. przeznaczono na zadanie inwestycyjne 
„Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie” i dalszą rozbudowę 
Portu, w tym:
1) środki gminne (582,0 tys., zł) przeznaczono między innymi 

na obsługę wyżej wymienionego projektu w ramach zawartych 
umów, niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług 
stanowiący koszt własny budżetu, zapłatę podatku naliczonego 
VAT, wynajem pomieszczenia biurowego dla potrzeb archiwum 
ww. projektu, opłatę wnoszoną do nadleśnictwa za dzierżawę 
gruntu na potrzeby inwestycyjne (kabel energetyczny), zapłatę 
dla wykonawcy za roboty objęte kontraktem, które nie stanowiły 
kosztu kwalifikowanego, doposażenie budynku administracyjnego, 
przeprogramowanie postumentów dystrybucyjnych na pomostach 
(zapewniających dostęp jednostek rybackich do mediów), opra-
cowanie koncepcji zagospodarowania terenu dotyczące projektu 
rozbudowy Portu, koszty obsługi prawnej związane z projektem 
i koszty wyjazdów służbowych oraz koszty oficjalnego otwarcia 
strony zachodniej Portu;

2) środki z PO RYBY 2007–2013 – w 2015 r. wydatkowano w kwocie 
9,8 mln zł na koszty kwalifikowane ww. inwestycji (głównie 
wartość netto wykonanych robót budowlanych).

Poza uzasadnionym ryzykiem finansowym, ww. brakiem zainteresowania 
małych gmin komunalizacją portów stwierdzono, że w przypadku Portu 
w Ustce proces komunalizacji, mimo, że doprowadził do rozwoju infrastruk-
tury części Portu nim objętej, w okresie objętym kontrolą nie postępował:

 − brak rozstrzygnięcia przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku 
kwestii dopuszczalności cesji na rzecz ZPM Ustka praw z umowy, 
dotyczącej projektu zrealizowanego przez Dyrektora Urzędu Mor-
skiego w Słupsku w ramach PO RYBY 2007–2013 pn. „Remont nabrze-
ży po wschodniej stronie Portu Ustka oraz dalby dewiacyjnej”, był 
przyczyną niezakończenia komunalizacji Portu w Ustce. Burmistrz 
Miasta Ustka między innymi 9 grudnia 2016 r. wnioskował do Dyrek-
tora Urzędu Morskiego w Słupsku o zmianę beneficjenta (z wyżej 
wymienionego Dyrektora na ZPM Ustka) projektu dofinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej (cesję praw z wyżej wymienionej umowy) 
remontu wschodniej części terenu Portu. Z przedłożonej Dyrektorowi 
Urzędu Morskiego w Słupsku opinii prawnej wynikało, że realizacja  

Niezakończona 
komunalizacja  
Portu w Ustce
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na ww. nieruchomości inwestycji ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej nie wyklucza możliwości (bez konieczności zwrotu środ-
ków) przeniesienia prawa własności tej nieruchomości na inny podmiot 
w okresie trwałości projektu (pięć lat od jego realizacji) drogą przejęcia 
przez ZPM Ustka praw i obowiązków Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Słupsku wynikających z umowy dofinansowania realizacji wyżej 
wymienionej inwestycji (cesji praw z umowy). Dyrektor Urzędu Mor-
skiego w Słupsku nie zajął jednak stanowiska w sprawie możliwości 
cesji praw z wyżej wymienionej umowy. Wprawdzie 7 lutego 2017 r. 
wystąpił do ARiMR w tej sprawie, ale nie uzyskawszy odpowiedzi 
nie podjął dalszych działań;

 − brak środków ZPM Ustka na zrealizowanie prawa pierwokupu nie-
ruchomości Przedsiębiorstwa Połowów, Przetwórstwa i Handlu 
„KORAB” Spółki Akcyjnej „w upadłości likwidacyjnej”, stanowiących 
18,5% powierzchni lądowej portu (21% nabrzeży portu) i – jedno-
cześnie – brak wsparcia w tym zakresie Ministra Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej, który na wniosek podmiotu zarządza-
jącego portem odmówił udzielenia pomocy finansowej w realizacji 
wyżej wymienionego prawa pierwokupu wskazując, miedzy innymi 
że w budżecie państwa nie zaplanowano środków, które mogłyby być 
przeznaczone na wyżej wymieniony cel; ponadto – jak poinformo-
wał73 – podstawowym zadaniem ministra właściwego ds. gospodarki 
morskiej w odniesieniu do średnich i małych portów jest utrzymanie 
infrastruktury dostępowej do tych portów. Brak wystarczających środ-
ków na wykonanie wyżej wymienionych zadań ustawowych powoduje 
brak możliwości wygospodarowania w budżecie środków na działania 
dodatkowe, jak np. wykup nieruchomości portowych. Wskazał także, 
że postulat finansowania z części 21 budżetu państwa – Gospodarka 
morska wykupu nieruchomości portowych zawarty został w Strategii 
Rozwoju Portów do 2015 r., której zakres obowiązywania obejmował 
lata 2007–2015, a więc nie obowiązywała w okresie tworzenia budżetu 
przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

NIK zwraca jednak uwagę, iż w Polityce morskiej RP do 2020 r. wskazano, 
że podstawowe kierunki funkcjonowania portów morskich zostały okre-
ślone w Strategii Rozwoju Portów do 2015 r. (s. 16). Zatem aktualne pozo-
stało, wymienione wśród koniecznych działań organizacyjno-legislacyj-
nych dla osiągnięcia celu Strategii Rozwoju Portów do 2015 r., 8. Coroczne 
umieszczanie w budżecie państwa, część 21 – gospodarka morska w dyspozy-
cji ministra właściwego ds. gospodarki morskiej niezbędnych środków finan-
sowych na wykup nieruchomości portowych”74 (…) Działania te prowadzone 
będą we współpracy z podmiotami zarządzającymi portami oraz jednostka-
mi samorządu terytorialnego75. 

73  W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK.

74  Str. 35 ww. Strategii. 

75  Str. 40 Strategii Rozwoju Portów do 2015 r.
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Powyższe przypadki braku współpracy administracji morskiej z zarzą-
dzającym portem mogą skutkować niezakończeniem komunalizacji i stwa-
rzaniem ryzyka utraty funkcji portowych przez grunty w Porcie. 

5.1.5. Zabezpieczenie prawne gruntów znajdujących się na terenach por-
tów przed utratą ich funkcji portowych (niezależnie od własności) stano-
wiły: uzgadniane przez dyrektorów urzędów morskich miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego („mpzp”)76 oraz wymóg zgody mini-
stra na transakcję zbycia własności77 i prawo pierwokupu przysługujące 
między innymi podmiotowi zarządzającemu portem78.  

 − Przykładem prawidłowego stosowania powyższych regulacji było dzia-
łanie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który w okresie objętym 
kontrolą w zakresie średnich i małych portów dwukrotnie odmówił 
uzgodnienia mpzp i dwukrotnie uzgodnił mpzp z uwagami. 
Odmowa uzgodnienia projektu mpzp dotyczyła:

 y terenu Portu w Jastarni i wynikała m.in. z zawartych w projekcie 
mpzp zapisów („zieleń nieurządzona”), uniemożliwiających rozwój 
funkcji portowych. W uzasadnieniu odmowy wskazano m.in., że: 
„Wschodnia część terenu portu morskiego w Jastarni (wraz z tere-
nem przystani) została przeznaczona pod zieleń nieurządzoną 
(teren o symbolu ZRJ3), dla której projekt planu wprowadza zapisy 
zakazujące m.in.: lokalizowania zabudowy kubaturowej oraz wpro-
wadzania zainwestowania w strefie brzegowej zatoki. Wprowadzone 
zapisy, w tym między innymi: ochrona gruntów przed zmianą dotych-
czasowego sposobu użytkowania oraz zachowanie w stanie natural-
nym istniejących ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, wykluczają 
rozwój funkcji portowych w tej części portu i w przystani”;

 y terenu miasta Pucka i wynikała miedzy innymi z braku w projekcie 
mpzp informacji dotyczących obszarów zagrożenia powodziowego.

 − Wyżej wymienione uzgodnienie mpzp z uwagami dotyczyło:

 y projektu mpzp fragmentu miasta Jastarnia dla terenu Portu w Jastarni 
– w zakresie Portu wskazano konieczną korektę przebiegu granicy 
Portu w celu doprowadzenia do zgodności ze stanem prawnym 
wynikającym z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia granicy 
od strony lądu portu morskiego w Jastarni (mpzp nie został uchwa-
lony do dnia kontroli – 5 marca 2018 r.);

 y projektu zmiany mpzp obrębu geodezyjnego Krynica Morska 
– w zakresie Portu wskazano konieczność dopisania, że tereny nr: 
23.MU i 24.MU leżą w granicach portu morskiego w Krynicy Mor-
skiej oraz treści: „na terenie portu obowiązują przepisy ustawy 
o portach i przystaniach morskich oraz przepisy ustawy z dnia 

76  Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o obszarach morskich RP i art. 17 pkt 6 ppkt b tiret piąty 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073, ze zm.).

77  Art. 3 ustawy o portach i przystaniach morskich.

78  Art. 4 ustawy o portach i przystaniach morskich.
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21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej” (zmiana mpzp została uchwalona 25 stycz-
nia 2018 r.79 i uwzględniała ww. uwagę Dyrektora Urzędu Morskie-
go w Gdyni).

 − Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wydanie (23 listopada 
2017 r.) przez Z-cę Dyrektora ds. Technicznych Urzędu Morskiego 
w Słupsku postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu mpzp dla 
terenu Portu Ustka, mimo, że dopuszczono w nim zabudowę wieloro-
dzinną. Mogło to w przyszłości doprowadzić do ograniczenia funkcji 
Portu w Ustce. Postanowienie zostało unieważnione 29 grudnia 2017 r. 
przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wniosek 
o uchylenie przekazany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, 
który 7 grudnia 2017 r. wydał postanowienie wstrzymujące wykonanie 
wyżej wymienionego własnego postanowienia, w związku z zażalenia-
mi Krajowej Izby Producentów Ryb w Ustce, Stowarzyszenia Środko-
wopomorskiej Grupy Rybackiej w Ustce i Stowarzyszenia LATARNIK 
w Ustce. W pismach interesariuszy Portu wskazano, że mpzp (…) zawie-
ra bardzo niebezpieczne zapisy o ustaleniu przeznaczenia terenu. Z uzgod-
nionych przez Urząd Morski w Słupsku zapisów wynika, że o przeznacze-
niu terenu decydować będzie ten, kto pierwszy przystąpi do realizacji pla-
nów 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 (…). Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej w decyzji z 29 grudnia 2017 r. stwierdził nieważność ww. 
postanowienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z 23 listopada 
2017 r. w przedmiocie uzgodnienia projektu mpzp miasta Ustka pn. 
„Tereny Portu”. Swoją decyzję uzasadnił uzgodnieniem planu mimo nie-
uwzględnienia uwagi o niezrozumiałym ustaleniu przeznaczenia  tere-
nów portu m.in. dla zabudowy wielorodzinnej w kontekście definicji 
„usług morskich oraz urządzeń portu morskiego” wskazanej w § 6 ust. 
13 projektu planu, gdzie stwierdzono „z zachowaniem zakazu realizacji 
zabudowy mieszkaniowej”. Dalej Minister stwierdził, że Organ w żaden 
sposób nie uzasadnił dlaczego nie powtórzył tej uwagi w postanowieniu 
z dnia 24 października 2017 r., a następnie, po stwierdzeniu, że w projekcie 
planu uwzględnione zostały uwagi z tego właśnie postanowienia, uzgod-
nił projekt planu. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
stwierdził, że wydanie postanowienia o uzgodnieniu, mimo że nie 
została uwzględniona uwaga zawarta w poprzednim postanowieniu 

79  Uchwała Nr XXXV/328/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego 
Krynica Morska.
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oznacza, że w niezmienionym stanie faktycznym i prawnym, pomię-
dzy tymi samymi stronami, wydane zostały sprzeczne rozstrzygnię-
cia, a zatem zachodzi przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji, 
określona w 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego80 (dotyczy sprawy już poprzednio 
rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną).

W ocenie NIK stwierdzony przypadek uzgodnienia przez Dyrektora Urzę-
du Morskiego w Słupsku ww. mpzp, niezależnie od jego unieważnienia 
przez właściwego ministra, świadczy o występowaniu ryzyka niewy-
starczającego zabezpieczenia terenów w portach przed utratą funkcji 
portowej. Jednocześnie nie zostało zrealizowane zaplanowane w Stra-
tegii Rozwoju Portów Morskich do 2015 r. – wśród koniecznych działań 
organizacyjno-legislacyjnych dla osiągnięcia celu Strategii wprowadzenie 
do porządku prawnego: 

– zapisów o obligatoryjnym współdziałaniu gmin z podmiotami zarządza-
jącymi portami przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w granicach portów morskich (…)81.

Ryzyko utraty funkcji portowej może wystąpić w przypadku Portu w Ustce 
również wskutek braku środków ZPM Ustka na zrealizowanie prawa pier-
wokupu nieruchomości przedsiębiorstwa w upadłości (opisane wyżej 
w pkt 5.1.4. na str. 36). 

5.1.6. W Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. w obszarze interwen-
cji określonym jako: zwiększenie znaczenia żeglugi morskiej w łańcuchu 
dostaw towarowych i przewozach pasażerskich wyznaczono między inny-
mi następujący kierunek interwencji: promowanie rozwoju (promowanej 
w Unii Europejskiej) żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, która zdefiniowana 
została jako przewóz ładunków i pasażerów drogą morską pomiędzy porta-
mi położonymi w geograficznych granicach Europy lub pomiędzy portami 
nieleżącymi w Europie, ale w krajach mających linię brzegową na morzach 
zamkniętych, graniczących z Europą, tzn. żegluga bliskiego zasięgu obejmu-
je przewozy w zasięgu bałtyckim i europejskim (natomiast żegluga dalekie-
go zasięgu obejmuje przewozy w zasięgu oceanicznym82). W Strategii Roz-
woju Portów do 2015 r. w analizie SWOT średnich i małych portów do sła-
bych stron zaliczono brak lub małą liczbę stałych połączeń żeglugowych, 
a do szans – rozwój żeglugi bliskiego zasięgu. [str. 76–77]

Mimo wyżej wymienionych założeń dokumentów strategicznych dyrek-
torzy urzędów morskich nie prowadzili bezpośredniej promocji dzia-
łań w zakresie rozwoju żeglugi morskiej bliskiego zasięgu tłumacząc 
to między innymi brakiem stosownych narzędzi prawnych i wytycznych, 
wskazywali również na niewystarczającą liczbę miejsc postojowych 
w sezonie (rozwinięcie formy turystyki obejmującej trasy uwzględniające 

80  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.

81  Str. 34 Strategii Rozwoju Portów do 2015 r. W Polityce morskiej RP do 2020 r. (str. 16) wskazano, 
że podstawowe kierunki funkcjonowania portów morskich zostały określone w ww. Strategii.

82  „Gospodarska morska w Polsce w 2016 r.”, s. 21, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 
27.04.2017 r.
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inne porty było uzależnione od możliwości rozbudowy portów w tym 
zakresie). Pośrednią formą wsparcia były między innymi inwestycje w roz-
budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do średnich i małych portów.

 5.1.7. Projektowana droga wodna obejmuje między innymi budowę kana-
łu żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, łączącego Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską, w tym: budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, 
wylesienie fragmentu terenu na Mierzei Wiślanej, budowę kanału żeglugo-
wego (wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej oraz 
Zalewu Wiślanego) wraz ze śluzą z konstrukcją zamknięć, budowę połą-
czeń drogowych i mostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Mie-
rzei Wiślanej (budowa bosmanatu/kapitanatu i budynków technicznych, 
parkingów, punktu widokowego oraz odtworzenie drogi wojewódzkiej, 
linii i instalacji elektrycznych, teletechnicznych na Mierzei Wiślanej), 
budowę sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym – pola refulacyjnego, budo-
wę toru wodnego na Zalewie Wiślanym – od kanału żeglugowego do Zato-
ki Elbląskiej, modernizację wejścia do Portu Morskiego Elbląg – na odcinku 
od Zalewu Wiślanego do mostu w Nowakowie oraz na odcinku od mostu 
w Nowakowie na długości ok. 2,5 km (w rejonie zrzutu z oczyszczalni 
ścieków w Elblągu), likwidację istniejącego mostu w Nowakowie, budo-
wę nowego mostu na rzece Elbląg w ciągu drogi powiatowej nr DP1100N. 

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa pań-
stwa oraz poprawa obronności państwa i regionu, a także umożliwienie 
wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez wybudowanie drogi wodnej, 
zapewniającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich do Portu 
w Elblągu. Brak swobodnego połączenia akwenu z Morzem Bałtyckim, któ-
re w całości podlegałoby polskiej jurysdykcji, stanowi podstawowy czynnik 
ograniczający możliwość rozwoju na obszarze gmin sąsiadujących bezpo-
średnio lub pośrednio z Zalewem Wiślanym. Obecnie przejście z Zalewu Wiśla-
nego na Bałtyk prowadzi przez rzekę Szkarpawę lub przez rosyjską Cieśninę 
Pilawską.(…) Kwota, jaka miałaby być przeznaczona na realizację całego pro-
gramu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” 
(wariant Nowy Świat) to 878 mln zł. Plany zakładają, że kanał będzie miał 
1,1 km długości i 5 m głębokości czyli tyle, ile wynosi średni poziom morza. 
Przy kanale ma zostać wybudowana śluza o długości 200 m, a także stanowi-
sko postojowe dla jednostek, które będą czekać na wejście do śluzy83.

Zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie 
budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wymaga-
nych ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa oraz organy wła-
ściwe w tych sprawach określa ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach 
w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską84. 

W okresie objętym kontrolą realizacja przez inwestora (zgodnie z art. 1 
ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni) budowy  
ww. drogi wodnej była w początkowej fazie postępowania poprzedzającego 

83  Zob. Raport z realizacji polityki morskiej rzeczypospolitej polskiej w 2015 roku, Międzyresortowy 
Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, lipiec 2016 r., s. 11.

84  Dz. U. poz. 820, ze zm.
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rozpoczęcie robót budowlanych. Dnia 21 lutego 2017 r. Inwestor zawarł 
umowę85 na wykonanie między innymi: opracowania projektu budowla-
nego i wykonawczego, raportu oddziaływania na środowisko, wykonanie 
badań geotechnicznych, badań modelowych falowania i ruchu rumowiska 
(termin wykonania dokumentacji określono na 21 sierpnia 2018 r.). Zakoń-
czenie procedur administracyjnych i rozpoczęcie robót budowlanych jest 
planowane w 2018 r. a ich zakończenie w 2022 r.

Zidentyfikowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni problemy 
(ryzyka) w związku z wyżej wymienionych przedsięwzięciem były zwią-
zane z likwidacją mostu pontonowego w Nowakowie – w związku z bra-
kiem funduszy na nowy most wysokościowy w Elblągu konieczna będzie 
budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr DP1100N – na co nie przewi-
dziano środków w Programie wieloletnim.

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od oceny prawidłowości prowadzenia 
inwestycji budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 
z uwagi na jej wstępny etap w okresie objętym kontrolą86.

Jednocześnie podkreśla, że ww. inwestycja – strategiczna, ze względu na inte-
res bezpieczeństwa państwa, jak wskazuje art. 1 ustawy o inwestycjach 
w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, 
stanowi szansę rozwoju rynku średnich i małych portów Zalewu Wiślanego. 
W szczególności Port w Elblągu, który w okresie objętym kontrolą wykorzy-
stywał potencjał przeładunkowy tylko na poziomie 7–18%, uzyska możliwość 
dalszej aktywizacji działalności bez konieczności ponoszenia istotnych nakła-
dów na inwestycje w infrastrukturę portową. Ze „Strategii rozwoju Portu 
Morskiego w Elblągu” wynika, że port jest ważnym elementem infrastruk-
tury Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego i dla osiągnięcia celu „Rozwoju 
i długookresowej stabilizacji przeładunków i ruchu pasażerskiego w por-
cie morskim w Elblągu” konieczne jest propagowanie budowy kanału przez 
Mierzeję Wiślaną. W efekcie realizacji projektu mogą zostać wyeliminowane 
przeszkody, zarówno natury techniczno-eksploatacyjnej (parametry dro-
gi wodnej), jak również polityczno-formalnej (ograniczenie żeglugi przez 
Cieśninę Piławską)87.

85  MG TI.1.BO-3800/73/635/17 z dnia 21.02.2017 r.

86  Jednocześnie w polu zainteresowania NIK pozostaje kwestia zagospodarowania bursztynu, który 
zostanie wydobyty w trakcie budowy nowej drogi wodnej.

87  „Strategia rozwoju Portu Morskiego w Elblągu”, Elbląg/Gdynia, czerwiec 2015, s. 52. Budowa 
kanału żeglownego przez Mierzeję Wiślaną, ma zapewnić swobodną żeglugę na Zalewie 
Wiślanym. Ma przynieść wymierne korzyści gospodarcze, wynikające ze skrócenia drogi morskiej 
z portów trójmiejskich do Portu w Elblągu o 50 mil morskich, ale także możliwości zwiększenia 
przeładunków o 350 tys. ton w pierwszych latach. http://www.gospodarkamorska.pl/
Porty,Transport/spadek-przeladunkow-w-porcie-w-elblagu.html, cyt. za: „Spadek przeładunków 
w porcie w Elblągu”, www.port.elbląg .pl – dostęp 30 maja 2018 r.).  Ww. inwestycja pozwoli nie 
tylko na otwarcie dostępu do portów trójmiejskich i najbliższych portów Europy Zachodniej, 
a więc uruchomienie żeglugi kabotażowej, ale również na wzrost znaczenia elbląskiego Portu 
i portów nadzalewowych w zakresie wykorzystania potencjału turystycznego (Czesław 
Romanowski „Duże kłopoty małych portów” w: „Namiary na morze i handel”, nr 03/2018 www.
namiary.pl – dostęp 30 maja 2018 r.).
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5.2. Realizacja strategii i programów wojewódzkich w zakresie 
rozwoju średnich i małych portów morskich

W latach 2015–2017 (I półrocze) Zarządy Województw: Pomorskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego i Zachodniopomorskiego prawidłowo i skutecz-
nie realizowały zadania dotyczące m.in. rozwoju turystyki morskiej i pro-
mocji średnich i małych portów ujęte – odpowiednio – w „Strategii Roz-
woju Województwa Pomorskiego 2020”, „Strategii Rozwoju Społeczno-
-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 r.” i „Stra-
tegii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”. W szczególności:

Przykłady

Samorząd Województwa Pomorskiego kontynuował działania zmierzające 
do uzupełnienia sieci m.in. portów zarówno na Zatoce Gdańskiej, Pętli Żuław-
skiej88, jak i na Zalewie Wiślanym, w ramach strategicznego przedsięwzięcia 
Rozwój oferty turystycznej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, któ-
rego Samorząd Województwa Pomorskiego był inspiratorem i koordynatorem. 
W tym celu w 2015 r. powstały dokumenty studialne i projektowe: Analiza 
wykonalności przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, Koncepcja programowo-przestrzenna w obsza-
rze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej, Stra-
tegia kreacji i promocji Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. W ramach działań 
promocyjnych produktu turystycznego Pętla Żuławska w latach 2015–2017 
(I półrocze) prowadzone były działania promujące ofertę turystyki wod-
nej w obszarze delty Wisły i Zalewu Wiślanego prezentujące m.in. sieć  por-
tów. Ponadto Samorząd Województwa Pomorskiego jako członek wspierający 
Związku Miast i Gmin Morskich, uczestniczył w Walnych Zebraniach Człon-
ków, współuczestniczył w inicjatywach na rzecz małych portów i współpraco-
wał przy realizacji projektu South Coast Baltic89. Zakres współpracy dotyczył  
m.in. wymiany informacji i kreacji przewodnika żeglarskiego po portach mor-
skich oraz badań dotyczących ruchu wodnego w obszarze Południowego Bałtyku. 

88  Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą 
szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, 
Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody 
Zalewu Wiślanego. To 303 km, które można przepłynąć kajakiem, jachtem, łodzią motorową 
lub hausbotem (domem na wodzie). Pętla Żuławska to także element Międzynarodowej Drogi 
Wodnej E70 biegnącej z Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, 
północną Polskę, do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). 
Pętla Żuławska to w końcu sieć portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych, które 
powstały w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, który został 
uznany za jedno z kluczowych przedsięwzięć turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 Działanie 6.4 
„Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Projekt realizowany jest 
przez partnerów samorządowych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oprócz szlaków wodnych zgromadzonych 
wokół delty Wisły i infrastruktury dla turysty wodnego, Pętla Żuławska łączy ze sobą liczne 
atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. To obszar niezwykle bogaty 
w unikatowe w skali kraju obiekty historyczne: zamki gotyckie czy domy podcieniowe, a także 
zabytki hydrotechniczne: mosty zwodzone czy śluzy. Obszar Pętli Żuławskiej to miejsce 
wypoczynku, aktywnej rekreacji i niezwykłych krajobrazów. (Strona internetowa Projektu: 
http://petla-zulawska.pl – dostęp 30 maja 2018 r.).

89  Ogólną ideą projektu jest uczynienie z transgranicznego ruchu wodnego atrakcję regionu 
Południowego Bałtyku. Dzięki kompleksowemu zarządzaniu obszarami przygranicznymi, 
który łączyłby wspólny marketing z udoskonaleniem usług i infrastruktury żeglarskiej, oczekuje 
się że proces ten spowoduje do 2019 r. wzrost 20% liczby żeglarzy odwiedzających wybrzeże 
Południowego Bałtyku, a tym samym wzrost ruchu żeglarskiego na całym jego obszarze. Dzięki 
temu projekt zakłada znaczny wkład w tworzenie trwałych celów turystycznych w Regionie 
(strona internetowa http://zmigm.org.pl – dostęp 30 maja 2018 r.).
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Marszałek Województwa Pomorskiego wyjaśnił, że (…) podejmowane były 
również działania na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej w strefie nadmorskiej. 
Wsparcie inicjatyw związanych z morską energetyką wiatrową umożliwiły dwie 
Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP), kierujące strumień interwencji publicz-
nej (i środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego) na pro-
jekty wpisujące się w te ISP. (…) ISP 1: ‚Technologie offshore i portowologistyczne’ 
oraz ISP 3: ‚Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu 
energii i paliw oraz w budownictwie’ W efekcie rodzący się rynek morskiej ener-
getyki wiatrowej generujący zapotrzebowanie na komponenty morskich turbin 
wiatrowych, usługi inżynierskie, logistyczne etc. to ogromna szansa dla pomor-
skich stoczni i portów. Jako region mamy odpowiednie zaplecze produkcyjno- 
-technologiczne i firmy doświadczone w tym obszarze. Z uwagi na zapotrzebowanie 
rynku, pomorskie stocznie od dłuższego czasu dywersyfikują swoją produkcję 
na rynek offshore.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizował m.in. projekt 
„Transbaltic” o wartości 94,0 tys. euro, którego celem było zintegrowanie sys-
temów transportowych w regionie Morza Bałtyckiego, harmonizacja planów 
rozwoju infrastruktury (w tym korytarzy transportowych o znaczeniu euro-
pejskim) i wypracowanie wspólnych działań dotyczących rozwoju transportu 
w regionie Morza Bałtyckiego, stworzenie planów biznesowych związanych 
z rozwojem transportu oraz projekt „Podniesienie atrakcyjności północno-
-wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i pro-
mocję wspólnych tras turystycznych” o wartości 115,2 tys. euro; uchwalenie 
24 lutego 2017 r.ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączą-
cej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wpłynęło między innymi na prowadze-
nie przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego90 prac nad 
aktualizacją projektu zagospodarowania przestrzennego województwa, na któ-
rego terenie wyróżniono siedem obszarów funkcjonalnych („Przybrzeżnego 
Obszaru Funkcjonalnego”, obejmującego swoim zasięgiem wszystkie gminy 
w województwie warmińsko-mazurskim, które przylegają do Zalewu Wiśla-
nego91 – planowany kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną został określony 
jako istotny warunek wykorzystania potencjału ww. obszaru funkcjonalnego. 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 30 listopada 2016 r. przyjął Plan 
Inwestycji Transportowych dla Województwa Zachodniopomorskiego, który 
stanowił operacjonalizację celu „Rozwój ponadregionalnych, multimodalnych 
sieci transportowych” Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomor-
skiego oraz celów i założeń Strategii Rozwoju Sektora Transportu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w zakresie inwestycji transportowych realizowa-
nych przy zaangażowaniu środków z budżetu województwa oraz funduszy UE 
będących bezpośrednio w dyspozycji Województwa Zachodniopomorskiego; 
projekty bezpośrednio wspierające rozwój średnich i małych portów ujęte 
w wyżej wymienionym Planie to między innymi Wdrażanie Strategii Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
– w części programowej wskazano na konieczność kontynuacji bezpośrednich 
działań ułatwiających dostępność transportową portów, zarówno od strony 
wody, jak i lądu (drogami kołowymi i koleją), w tym potrzebę koncentracji 
wysiłków na rzecz ułatwiania transportu m.in. torem wodnym Szczecin 
– Świnoujście w celu poprawy podejść także do średnich i małych portów 
(Stepnica i Nowe Warpno). Samorząd Województwa prowadził działania 
mające na celu stworzenie warunków do rozwoju średnich i małych portów 

90  Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

91  Tj. gminy miejskie: Braniewo i Elbląg, gminy miejsko-wiejskie: Frombork i Tolkmicko oraz gminy 
wiejskie: Braniewo i Elbląg. Według stanu na 2014 r., Przybrzeżny Obszar Funkcjonalny obejmuje 
922,7 km2 (3,8% powierzchni województwa) i zamieszkiwany jest przez 163,7 tys. zł osób (11,3% 
ludności województwa). 
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Pomorza Zachodniego, dotyczyły one zarówno kształtu krajowych doku-
mentów o charakterze strategicznym – Polityki morskiej RP do 2020 r., jak 
i dokumentów operacyjnych. W zgłoszonych uwagach podnoszono m.in. kwe-
stie konieczności zapewnienia rozwiązań, które stworzą warunki do rozwoju 
Pomorza Zachodniego w oparciu o gospodarkę morską, w tym poprzez rozwój 
średnich i małych portów. 

5.3.  Zarządzanie portem morskim
5.3.1. W 2015 r. największy wzrost przeładunków odnotował Port w Dar-
łowie, natomiast Porty w Elblągu i Kołobrzegu odnotowały spadek wolu-
menu przeładowanych towarów92. W 2016 r. wzrost przeładunków odno-
tował Port w Kołobrzegu i Ustce, natomiast Porty w Darłowie, Elblągu, 
Stepnicy i Władysławowie odnotowały spadek wolumenu przeładowanych 
towarów93. Łączne przeładunki w średnich i małych portach w 2016 r. 
w stosunku do roku poprzedniego spadły o 36,8% (z 766,9 tys. t w 2015 r. 
do 484,6 tys. t w 2016 r.). 

Przykłady

W Porcie Elbląg spadek przeładunków (z 207,0 tys. ton do 140,0 tys. ton) 
nastąpił w związku ze zmniejszeniem wymiany handlowej z portami obwodu 
kaliningradzkiego, która stanowiła ok. 97% ogólnego obrotu Portu94; wpłynęło 
na to nałożenie obustronnych sankcji przez Federację Rosyjską i Unię Euro-
pejską, wprowadzenie przez stronę rosyjską 32% cła na niektóre materiały 
budowlane, w tym beton komórkowy i kostkę brukową, które stanowiły gros 
polskiego eksportu; wpływ miały także wahania na rynku walutowym (wzrost 
kursu euro i dolara oraz spadek kursu rubla).

W Darłowie zmniejszenie przeładunków z 334,0 tys. ton do 94,0 tys. ton było 
związane z zakończeniem realizacji inwestycji drogowych (spadek zapotrzebo-
wania na transportowane drogą morską kruszywa potrzebne do budowy dróg).

92  Raport z realizacji Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku, Międzyresortowy Zespół 
do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, lipiec 2016 r., s. 82. 

93  Raport z realizacji Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 roku, Międzyresortowy Zespół 
do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, lipiec 2017 r., s. 95.

94  W najtrudniejszej sytuacji jest port w Elblągu, który w 2017 r. ponownie odnotował spadek, 
i to bardzo znaczący, swoich obrotów. Przeładunki wyniosły tam bowiem niecałe 100 tys. t(…) 
To już trzeci raz z rzędu, kiedy obroty są tam mniejsze niż w roku poprzednim. (…) Powodem tak 
dramatycznej sytuacji jest niemal całkowite uzależnienie portu od handlu z Rosją, ściślej z Obwodem 
Kaliningradzkim, a wszelkie zawirowania polityczno-gospodarcze w stosunkach Rosji z Polską i Unią 
Europejską natychmiast odbijają się na kondycji przeładunkowej Elbląga. Do starych ograniczeń 
co roku dochodzą nowe – tym razem kolejny spadek spowodowany był m.in. wprowadzeniem przez 
Rosjan, wynoszącego 30%, cła na niektóre materiały budowlane oraz wzajemnymi sankcjami 
wprowadzonymi przez UE i Federację Rosyjską. Z danych portu wynika, że największy spadek obrotów 
nastąpił w przypadku zboża i soi, których przeładowano zaledwie 3,2 tys. t wobec 39,5 tys. t rok 
wcześniej. Do poprawy tej sytuacji nie przyczynia się dodatkowo utrudniona lub wręcz niemożliwa 
w okresie zimowym nawigacja, z powodu zamarzniętych torów wodnych, konkretnie rzeki Elbląg, 
wyprowadzającej ruch statków na Zalew Wiślany. (Czesław Romanowski „Duże kłopoty małych 
portów” w: „Namiary na morze i handel”, nr 03/2018 www.namiary.pl – dostęp 30 maja 2018 r.). 

Aktywność średnich 
i  małych portów
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W 2017 r. przeładunki w średnich i małych portach wzrosły do 529,5 tys. t95, 
tj. o 9,2% w stosunku do obrotów 2016 r. Wzrost odnotował m.in. Port 
w Kołobrzegu, w którym obrót ładunkowy wzrósł o 63,1 tys. t (tj. o 34,3%) 
w stosunku do 2016 r. Wskutek inwestycji drogowo-budowlanych prowa-
dzonych w rejonie Kołobrzegu największy wzrost obrotów odnotowanych 
w Porcie w 2017 r. dotyczył kruszyw (z 30,3 tys. t w 2016 r. do 112,9 tys. t 
w 2017 r.).   

Poniżej przedstawiono przeładunki w średnich i małych portach w porów-
naniu do dokonywanych w dużych portach96.

Infografika nr 8 
Przeładunki w portach w latach 2015–2017
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Nieporównywalna do skali aktywności portów o podstawowym znacze-
niu dla gospodarki narodowej mikroskala działalności średnich i małych 
portów nie zmienia ich istotnego lokalnego znaczenia, w tym dla turystyki 
morskiej. 

W okresie od 2015 r. do 2017 r. wzrosła liczba pasażerów i zawinięć do śred-
nich i małych portów – odpowiednio o 20% (o 152,0 tys. osób) i o 23,8% 
(o 7,4 tys. jednostek pływackich). 

W 2016 r. w porównaniu do 2015 r. liczba pasażerów wzrosła o 21,4% 
(z 760,5 do 922,9 tys. osób), a liczba zawinięć o 13,5,5% (z 31,2 tys. 
do 35,4 tys. jednostek pływackich). Dane za 2017 r. wskazują na nieznaczny 
spadek liczby pasażerów – o 1,1% (wyniosła 912,5 tys. osób) i wzrost 

95  Dane o obrotach ładunkowych zebrane zostały na podstawie: publikacji Głównego Urzędu 
Statystycznego pt. „Gospodarska morska w Polsce w 2015 r.”, „Gospodarka morska w Polsce 
w 2016 r.” i „Gospodarka morska w Polsce w 2017 roku” (stat.gov.pl – dostęp 1 czerwca 2018 r.); 
sprawozdań statystycznych sporządzanych przez kapitanaty portów oraz pozyskanych w trybie 
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej Departamentu Rybołówstwa Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni. 
W średnich i małych portach w latach 2015-2017 przeładowano 217,9 tys. ton ryb, z tego 67,2 tys. t 
w 2015 r., 79,3 tys. t w 2016 r. i 71,4 tys. t w 2017 r. W dużych portach przeładowano w tych latach 
112,3 tys. t ryb (38,9 tys. t w 2015 r., 36,6 tys. t w 2016 r. i 36,8 tys. t w 2017 r.).

96  Według danych, zamieszczonych w Informacji pokontrolnej nr P/17/033 pt. „Infrastruktura 
dostępowa do portów morskich”, uzyskanych bezpośrednio w podmiotach kontrolowanych 
przeładunki łącznie w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu w latach 2015–2017 
wynosiły – odpowiednio – 77 286, 80 938 i 87 263 tys. t.   

Aktywność średnich  
i małych portów  
na tle dużych, w tym  
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liczby i zawinięć o 9,1% (do 38,7 tys. jednostek pływających)97. Naj-
większy wzrost w 2016 r. w stosunku do 2015 r. odnotował Port Koło-
brzeg – o 24,0% (z 294,8 tys. do 365,5 tys. osób) co wiązano z większą 
liczbą turystów i zainteresowaniem rejsami redowymi (do 2 mil). W Por-
cie Elbląg wzrost liczby pasażerów w 2015 r. w stosunku do 2014 r. 
o 224,4% (z 8315 do 26 976 osób), w 2016 r. w stosunku do 2015 r. 
o 53,9% (z 26.976 do 41 520 osób) i w 2017 r. w stosunku do 2016 r. o 3,4% 
(z 41 520 do 42 940 osób) wynikał z faktu zakończenia trwającego 
w latach 20132014 procesu modernizacji Kanału Ostródzko-Elbląskiego, 
tj. szlaku wodnego o istotnych walorach turystycznych98.

5.3.2. Skontrolowano sześć podmiotów zarządzających portami:

 − Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. („ZPM Elbląg”), Zarząd Portu 
Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. („ZPM Kołobrzeg”), ZPM Ustka i Szkuner 
sp. z o.o. (we Władysławowie), których właścicielami były – odpowied-
nio – gminy: Elbląg, Kołobrzeg, Ustka i powiat pucki;

 − Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno („ZPM Mrzeżyno” – jednostka 
budżetowa gminy Trzebiatów);

 − Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica (Port Stepnica).  

5.3.3. Wszystkie ww. podmioty posiadały plany rozwoju portu – strategie99  
– i realizowały je. W szczególności:

Przykłady

ZPM Elbląg, posiadał opracowaną na zlecenie Urzędu Miejskiego w Elblągu, 
„Strategię Rozwoju Portu Morskiego”, z której wynikało, że „pomysłem 
na port”100 był wzrost potencjału usługowego transportu morskiego i przy-
brzeżnego zwłaszcza towarów, ale także pasażerów Portu jako regionalnego 
centrum aktywizacji gospodarczej i turystycznej Elbląskiego Obszaru Funk-
cjonalnego, także wskutek radykalnej poprawy dostępu do Portu od strony 
morza poprzez realizację przekopu Mierzei Wiślanej – możliwości prze-
ładunkowe Portu wykorzystywane były na poziomie 7–18%, co wska-
zuje na możliwość dalszej aktywizacji działalności Portu bez konieczno-
ści ponoszenia istotnych nakładów na inwestycje w infrastrukturę portową.  
Natomiast planowana inwestycja w infrastrukturę zapewniającą dostęp 

97  Dane statystyczne o ruchu pasażerów i statków zebrane przez – komórki Urzędów Morskich 
– Kapitanaty Portów.

98  Armatorem przewożącym najwięcej pasażerów w latach 2015–2017 (I półrocze) była Żegluga 
Ostródzko-Elbląska sp. z o.o. z Ostródy, realizująca głównie rejsy śródlądowe – po Kanale 
Ostródzko-Elbląskim.  

99  Strategia to zintegrowany i skoordynowany program działań podejmowanych przez zarząd 
portu, wykorzystujący zdolności wyróżniające i kluczowe kompetencje tworzone przez port 
dla budowy lub wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej. Strategia wyznacza dla portu taką 
pozycję, w której może on najlepiej bronić się przed siłami konkurencyjnymi i współistnieć 
z nimi, oraz która zapewnia zajmowanie silnej i trwałej pozycji na określonym rynku portowym 
(S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój małych portów morskich, Wyd. Uniwersytet Gdański, 
Gdańsk, 2000, str. 177 [cyt. za:] Strategia Rozwoju Portu Morskiego Kołobrzeg, Zarząd Portu 
Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o., Kołobrzeg 2010, s. 3).  

100  Sformułowanie zapożyczone ze Strategii rozwoju sektora transportu Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2020, Szczecin 2010 r., w której wskazano, że należy sprzyjać 
komunalizacji terenów portów lokalnych, ale tylko w sytuacji posiadania przez gminy „pomysłu 
na port”, str. 92. (Uchwała Nr 221/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 
22 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego programu wojewódzkiego pn.: Strategia 
rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko).

Objęte kontrolą 
podmioty zarządzające 

portami

„Pomysł na port” i plany 
rozwoju portów
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do Portu pn. „Przebudowa wejścia do portu w Elblągu” zamieszczona w Doku-
mencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, na którą nie uzy-
skano środków z POIiŚ 2014–2020 (opisane w punkcie 5.1.2. i 5.3.6) w części 
zakresu rzeczowego (obejmującej modernizację wejścia do Portu Elbląg 
na odcinku od Zalewu Wiślanego do mostu w Nowakowie) zostanie wyko-
nana w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wodnej łączą-
cej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Pozostały zakres rzeczowy projektu 
„Przebudowy wejścia do portu w Elblągu” (odcinek toru wodnego od mostu 
w Nowakowie na długości około 2,5 km – w rejonie zrzutu z oczyszczalni ścieków 
w Elblągu) Urząd Morski w Gdyni zaplanował do realizacji w latach 2020–2023 
w ramach projektu pn. „Poprawa parametrów toru wodnego do portu Elbląg” 
(Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest inwestorem obydwu projektów, 
które przewidują inwestycje w infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu). 
W miarę posiadanych możliwości wypełniano podstawowe założenia ww. 
Strategii, między innymi uruchomiono w Porcie punkt kontroli fitosani-
tarnej, podejmowano inicjatywy na rzecz stabilizacji wielkości przeładun-
ków poprzez zawieranie umów z kontrahentami w sprawie najmu i dzier-
żawy nieruchomości portowych, wyboru operatorów przeładunków termi-
nala składowo-przeładunkowego, a także umów z armatorami operującymi 
w Porcie; podejmowano także szereg działań na rzecz promocji Portu, jako 
miejsca atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym, likwidacji barier nawi-
gacyjnych, a także dotyczące budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję 
Wiślaną, która znacznie skróci drogę i czas żeglugi oraz zapewni swobodną 
żeglugę dla różnego rodzaju jednostek pływających, jak np. statki towarowe, 
pasażerskie, rybackie, barki czy jachty turystyczne. Oszacowano, że przekop 
Mierzei Wiślanej skróci drogę morską w relacji Elbląg – Trójmiasto o 52mM  
(94 km), Elbląg – porty Europy zachodniej – o 33 mM (61 km) i Elbląg – porty 
wschodniego Bałtyku o 8 mM (15 km). W ww. Strategii wskazano także, 
że realizacja budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie roz-
wiązaniem korzystniejszym, niż użeglowienie dróg śródlądowych łączących 
Gdańsk i Elbląg, które wiązałoby się ze znacząco większymi nakładami inwe-
stycyjnymi związanymi m.in. z koniecznością przebudowy obiektów inżynie-
ryjnych, tj. mostów101.

ZPM Kołobrzeg, posiadał opracowaną przez Prezesa ZPM Kołobrzeg „Stra-
tegię Rozwoju Portu Morskiego Kołobrzeg”, z której wynikało, że „pomy-
słem na port” było zdynamizowanie funkcji pasażerskiej, rybołówstwa 
i przeładunkowej oraz zrównoważony ich rozwój w celu komplemen-
tarnego i trwałego rozwoju Portu; wypełniano podstawowe założenia 
ww. dokumentu, które dotyczyły m.in. modernizacji i przebudowy elementów 
infrastruktury Portu Rybackiego, modernizacji i rozbudowy Portu Jachtowego, 
modernizacji infrastruktury Portu Handlowego; podejmowano też działania 
na rzecz promocji Portu, jako miejsca atrakcyjnego pod względem inwesty-
cyjnym.

ZPM Mrzeżyno opracował „Strategię Rozwoju Portu Morskiego Mrzeżyno”, 
z której wynikało, że „pomysłem na port” był rozwój funkcji rybackiej oraz 
turystycznej i żeglarskiej. Wypełniono w większości jej podstawowe założenia

101  S. 42 Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Elblągu, Elbląg/Gdynia, czerwiec 2015. Ponadto, 
jak wskazuje prof. Krzysztof Luks (z Instytutu Morskiego w Gdańsku): (…) realizacja wariantu 
alternatywnego ,,Szkarpawa” może spowodować znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko 
(w tym na tereny prawnie chronione i obszary Natura 2000) w potencjalnie większym stopniu 
i szerszym zakresie niż reaIizacja kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną (…), jednocześnie nie 
gwarantując osiągnięcia zamierzonych celów ,,Programu wieloletniego pod nazwa „Budowa drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. (opracowanie pt. „Dostępność jako warunek 
aktywizacji portu Elbląg”, w pracy zbiorowej pod redakcją H. Salmonowicza pt. Polskie porty 
morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych, Szczecin 2014, s. 176).
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(spośród 27 zadań tam wskazanych 16 zostało zrealizowanych, cztery zrealizo-
wano częściowo, sześć było w trakcie realizacji) – m.in. modernizacja i rozbu-
dowa nabrzeży przeładunkowych pełniących funkcję rybacką, zwiększenie linii 
cumowniczej dla jednostek rybackich i turystycznych, budowa basenu remon-
towego wraz z infrastrukturą dla jednostek rybackich, wyposażenie w supra-
strukturę miejsc remontowych dla jednostek rybackich, budowa magazynów 
na sprzęt połowowy i podręczne zapasy dla jednostek rybackich, budowa 
obiektów socjalnych wraz z sanitariatami dla armatorów jednostek rybac-
kich, budowa infrastruktury stanowiącej zaplecze dla jachtów, budowa punktu 
odbioru odpadów oraz stworzenie i wdrożenie planu gospodarowania odpa-
dami w porcie, a także promocja działalności użytkowników portu.

Urząd Miasta i Gminy Stepnica posiadał „Strategię Rozwoju Portu Morskiego 
w Stepnicy”, z której wynikało, że „pomysłem na port” był rozwój funkcji prze-
ładunkowych, a także turystycznych i żeglarskich. W miarę posiadanych moż-
liwości wypełniał jej podstawowe założenia – m.in. wykonano w Basenie 
Rybackim remont pomieszczeń socjalnych, biurowych, sieciarni oraz placu 
portowego, wybudowano chłodnię do przechowywania ryb wraz z wytwor-
nicą lodu, dokonano rekonstrukcji ostrogi brzegowej, wybudowano 12 bok-
sów rybackich, wykonano remont slipu oraz zakupiono nową wyciągarkę jed-
nostek rybackich, przebudowano falochron wejściowy do tego basenu, wybu-
dowano budynek „Bosmanówki” oraz przystań żeglarską dla około 40 jedno-
stek pływających wraz ze slipem do ich wodowania oraz słupkami do poboru 
energii elektrycznej. W trakcie budowy przystani pogłębiono Basen Rybacki 
do 2,5 m, a w Basenie Przeładunkowym wymieniona została ścianka szczelna 
nabrzeży. Wykonano nowy oczep na Nabrzeżu Północnym, Południowym i Czo-
łowym oraz nową płytę żelbetową służącą m.in. jako stanowiska przeładun-
kowe. W ramach przebudowy gmina wykonała stanowisko do przyjmowania 
promów i dokonywania przeładunków w systemie ro-ro. Dokonała pogłębienia 
Basenu Przeładunkowego do 4,5 m.

ZPM Ustka posiadał „Strategią Rozwoju Portu Morskiego w Ustce do roku 2021”, 
z której wynikało, że „pomysłem na port” był rozwój funkcji Portu 
– rybackiej, turystycznej i przeładunkowo-składowej (na 122 cele opera-
cyjne przyjęte do realizacji do 2021 r. zrealizowano 43, w trakcie realizacji 
było 62, a 17 pozostało do zrealizowania). Między innymi w ramach projektów 
pn. „Budowa basenu rybackiego w Porcie Ustka wraz z infrastrukturą komu-
nikacyjną” i ,,Poprawa funkcjonowania sektora rybackiego w Porcie Ustka 
poprzez budowę kładki nad kanałem portowym” wybudowano basen rybacki 
i przeprowadzono remont zachodniej (komunalnej) części Portu – zmoder-
nizowano sieć wodno-kanalizacyjną i energetyczną, zaplecze sanitarno- 
-higieniczne i socjalne na potrzeby osób uprawiających jachting i turystów), 
ponadto promowano Port przez rozwój turystyki – między innymi Zarząd 
Spółki dokupił w I półroczu 2017 r. dwa segmenty modułowych pomostów 
pływających zwiększając ilość dostępnych miejsc cumowniczych z 26 do 33.

Szkuner sp. z o.o. posiadała m.in. Plan Restrukturyzacji na lata 2012–2017, 
z którego wynikało, że „pomysłem na port” było jego wydzielenie ze struktur 
Spółki i rozwój prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w zakresie 
połowów i przetwórstwa ryb oraz usług stoczniowych. Zawierająca elementy 
planu rozwoju portu Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016–2025102 
upatruje rozwój Portu w rozwoju funkcji turystycznych, wędkarskich i żeglar-

102  Przyjętej uchwałą Nr XIX/120/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 13 kwietnia 2016 r., 
opracowanej m.in. przez Starostwo Powiatowe w Pucku – organ założycielski Spółki, a także 
przez byłego Prezesa Zarządu Szkunera sp. z o.o. (w okresie od 18 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 
2018 r.).
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skich. Spółka realizowała wyżej wymieniony plan przede wszystkim w zakresie 
rozwoju funkcji eksploatacyjnych, głównie przetwórstwa ryb – w 2015 r. 
zakończyła i rozliczyła projekty z PO RYBY 2007–2013, w tym między innymi: 
zakup i montaż automatycznej linii wstępnej przetwarzania szprota i śledzia 
bałtyckiego w Porcie; zakup systemu sortowania i dystrybucji śledzia bałtyc-
kiego w Porcie; dostawę, montaż i rozruch systemu rozładunku, sortowania 
i dystrybucji ryb pelagicznych w Porcie oraz dostawę, montaż i uruchomienie 
systemu identyfikowalności produktów rybołówstwa; ponadto Spółka przy-
czyniała się do promocji Portu udostępniając jego infrastrukturę dla imprez 
sportowych i kulturalnych oraz przyjmując studentów i uczniów na praktyki. 

Pomimo podjętej przez Zarząd Szkuner sp. z o.o. inicjatywy w postaci 
rozmów z przedstawicielami gminy Władysławowo i Urzędu Morskiego 
w Gdyni, nie zrealizowano wynikającego z Planu restrukturyzacji na lata 
2012–2017 podstawowego zadania, jakim była rezygnacja z funkcji zarzą-
dzania Portem i przekazania części infrastruktury Portu i zarządzania 
nim innemu podmiotowi – z powodu trudności występujących w związ-
ku z podziałem majątku Spółki. Plan ten nie został również zrealizowa-
ny w zakresie rozbudowy mariny portowej – z powodu braku środków 
finansowych, mimo podjętych przez Zarząd Spółki Szkuner sp. z o.o. sta-
rań o nie i w zakresie opracowania szczegółowego planu rozwoju Portu 
– z powodu wystąpienia obydwu powyższych przyczyn. 

W ocenie NIK zły stan infrastruktury w Porcie we Władysławowie103 
wskazuje na pilną potrzebę intensyfikacji działań mających na celu 
ww. przejęcie tej infrastruktury, potrzebnej do zarządzania Portem, 
od Spółki (zgodnie z Planem restrukturyzacji), a w konsekwencji również 
funkcji zarządzania nim.

5.3.4. Cele i zadania określone w ww. planach rozwoju portów były spójne 
z założeniami strategii rządowych i wojewódzkich co dotyczy m.in. reali-
zacji funkcji małych portów, którą obok rybołówstwa jest rozwijająca się 
funkcja turystyczna – związana z rozwojem funkcji przeładunkowo-skła-
dowej w portach średnich (Elbląg, Kołobrzeg, Ustka, Stepnica, Władysła-
wowo) i obsługą żeglarstwa (wszystkie sześć skontrolowanych podmio-
tów zarządzających portami). Przykładowo zadania przyjęte do realizacji 
w Strategii Rozwoju Portu Kołobrzeg były również wskazane w: Doku-
mencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu (np. budowa 
międzynarodowego terminala morskiego, poprawa dostępności trans-
portowej Portu od strony lądu – dla ruchu kołowego i kolejowego), Stra-
tegii rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 (budowa międzynarodowego terminala morskiego, budowa 
monitoringu i rozbudowa zaplecza transportu w Porcie), Strategii Rozwo-
ju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 
2015 (modernizacja i rozbudowa portu jachtowego, promocja w kraju 

103  Konieczność remontu generalnego budowli hydrotechnicznych Portu wykazał przegląd 
techniczny przeprowadzony we wrześniu 2016 r. W dokumencie zalecono: uszczelnienie ścianek 
larsenowych, odbudowę zniszczonych oczepów nabrzeża, uruchomienie osłony antykorozyjnej 
na Nabrzeżu Wyładunkowym, likwidację przegłębień powstałych pod pirsami, oczyszczenie 
dna basenu portowego, uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, naprawę nawierzchni nabrzeży 
i uzupełnienie systemu odbojnic lub wymianę na nowy.

Uwaga dotycząca 
braku realizacji planu 
w istotnym zakresie

Spójność planów 
rozwoju portów 
ze strategiami krajowymi 
i samorządowymi
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i za granicą, budowa obiektów zaplecza socjalno-magazynowego dla seg-
mentu turystycznego zajmującego się rejsami wędkarskimi, nurkowymi itp., 
wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju rynku rybnego, konty-
nuacja modernizacji i przebudowy nabrzeży Portu, dostosowanie oferty usłu-
gowej Portu do zmieniających się wymogów krajowych i zagranicznych) oraz 
Programie rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrze-
ża Morza Bałtyckiego (modernizacja i rozbudowa portu jachtowego).

W ocenie NIK, mimo dużej ilości i różnorodności, a także spójności pro-
gramów i strategii, poziom rozwoju średnich i małych portów nadal nie 
odpowiadał oczekiwaniom104.

5.3.5. Infrastruktura portowa w sześciu skontrolowanych portach, 
za wyjątkiem Nabrzeża Barkowskiego w Kołobrzegu, była utrzymana 
w należytym stanie technicznym i dostępna dla żeglugi, a występujące 
uszkodzenia i ubytki w infrastrukturze (głównie w Elblągu i Władysła-
wowie), nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i mienia (w tym wystąpienia 
katastrofy budowlanej), lecz wskazywały na ograniczenia cech użytko-
wych (dotyczących intensywności użytkowania). Stan infrastruktury 
portowej w badanym okresie uległ poprawie wskutek przeprowadzenia  
kosztownych inwestycji infrastrukturalnych polegających na przeprowa-
dzonej budowie, rozbudowie i modernizacji (głównie w porcie w Koło-
brzegu, Mrzeżynie, Stepnicy i Ustce). Dekapitalizacji podlegały głównie 
nabrzeża Portu we Władysławowie – nie stanowiły one infrastruktury 
portowej w rozumieniu zarządzenia dyrektora urzędu morskiego okre-
ślającego skład infrastruktury portowej na podstawie art. 5 ust. 3 usta-
wy o portach i przystaniach morskich105 (zaniechanie włączenia nabrzeży 

104  Obecnie to miasto i jego funkcja turystyczna aktywizuje małe porty, a nie odwrotnie – K. Krośnicka 
„Rewitalizacja małych miast portowych bałtyckiego wybrzeża Polski i Niemiec” (s. 5), Akademia 
Morska w Gdyni, Katedra Systemów Transportowych, Prace Wydziału Nawigacyjnego 
Akademii Morskiej w Gdyni, nr 24, 2010; Obiekty te powinny być również dostępne pod względem 
transportowym od strony lądu i morza. Małe i średnie porty morskie polskiego wybrzeża, które 
są strukturami wielofunkcyjnymi, z wyraźnie dającą się jednak wyodrębnić funkcją transportową (…), 
w swej zdecydowanej większości wymogów tych niestety nie spełniają. W dobie globalizacji i rosnącej 
konkurencji oraz postępującej sukcesywnie koncentracji, której towarzyszy rozwój logistycznych 
koncepcji zarządzania sferą dystrybucji, dotychczasowe możliwości rozwojowe małych i średnich 
portów w Polsce, oparte na zasobach wewnętrznych i strategiach władz lokalnych bądź regionalnych 
uległy wyczerpaniu. Porty te sukcesywnie tracą dystans do dużych portów, które w tych warunkach 
szczególnie zyskują na znaczeniu dzięki sile i pozycji rynkowej, jaką osiągnęły i rozwijają się nadal 
dynamicznie. Małe i średnie z kolei podlegają stopniowo procesom marginalizacji i peryferyzacji, 
jeśli postrzega się je w wymiarze transportowym, a w tym głównie międzynarodowym. Pociąga 
to za sobą określone skutki dla nich samych, ograniczając miedzy innymi ich rozwój funkcji 
transportowo-handlowej i jej pochodnych. W konsekwencji tego maleje ich wpływ na możliwości 
aktywizacji bliższego i dalszego otoczenia gospodarczego – A.S. Grzelakowski i M. Matczak, Formy 
aktywizacji rozwoju średnich i małych portów morskich polskiego wybrzeża (s. 3 i 32). Modele 
zarządzania małymi portami – rekomendacje dla Polski Opinie i Ekspertyzy OE-151 Kancelaria 
Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Formy aktywizacji 
rozwoju średnich i małych portów morskich polskiego wybrzeża Modele zarządzania małymi 
portami – rekomendacje dla Polski, Listopad 2010. 

105  W związku z § 10 Zarządzenia Nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15 lipca 2005 r. 
w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji 
wchodzących w skład infrastruktury portowej każdego portu innego niż porty o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 
poz. 1593, ze zm.) w skład infrastruktury portowej Portu Władysławowo wchodziły wyłącznie 
akweny portowe.

Stan  
infrastruktury portowej 
– budowa, rozbudowa, 

utrzymywanie 
i modernizacja
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do infrastruktury portowej Portu we Władysławowie stanowi niepra-
widłowość w działaniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni). Stosow-
nie do wymogu art. 63 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
przeprowadzane były okresowe kontrole stanu technicznego elementów 
ww. infrastruktury. Obiekty te, zgodnie z art. 64 wyżej wymienionej usta-
wy, posiadały założone książki obiektu budowlanego. Zapewniono wyma-
ganą przepisami portowymi, lub – w przypadku gdy ww. przepisy jej nie 
określały – wystarczającą dla potrzeb, głębokość akwenów portowych. 
Badania batymetryczne w okresie objętym kontrolą prowadzone były 
zgodnie z § 90 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 
23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowa-
nia oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotech-
nicznych106, a prace pogłębiarskie i podczyszczeniowe – w miarę potrzeb 
i możliwości finansowych. W szczególności:

Przykłady

W Porcie w Elblągu stan techniczny obiektów wchodzących w skład infrastruk-
tury portowej utrzymany był w należytym stanie, a występujące uszkodzenia 
i ubytki w infrastrukturze portowej, stwierdzane podczas okresowych kontroli 
stanu technicznego, nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i mienia. Stan infra-
struktury portowej w badanym okresie nie ulegał istotnym zmianom. Zarząd, 
jako właściciel i zarządca nabrzeży komunalnych, co roku zlecał wykonanie 
badania dna rzeki i nabrzeży będących w jego władaniu. W oparciu o wyniki 
badań batymetrycznych, w ramach posiadanych środków, zlecał niezbędne 
do wykonania prace pogłębiarskie. W 2014 r. wykonane zostały prace pogłębiar-
skie przy nabrzeżu pasażerskim i według stanu na koniec grudnia 2017 r. utrzy-
mują się przy nich wymagane parametry głębokościowe. W ramach budowy 
dwóch mostów zwodzonych i modernizacji nabrzeży Bulwaru Zygmunta Augu-
sta na zlecenie gminy miasto Elbląg pogłębiono odcinek rzeki Elbląg pomiędzy 
dwoma nowymi mostami oraz przy nabrzeżach. Nie było potrzeby wykonywa-
nia robót pogłębiarskich przy nabrzeżu terminala składowo-przeładunkowego 
ze względu na dochowaną wymaganą głębokość; w okresie objętym kontrolą 
wskutek braku środków finansowych inwestycje w infrastrukturę portową pro-
wadzono w zakresie ograniczonym w stosunku do potrzeb.

W Porcie w Kołobrzegu z wyjątkiem Nabrzeża Barkowskiego, obiekty infra-
struktury portowej utrzymane były w należytym stanie technicznym. Stan 
techniczny Nabrzeża Barkowskiego (według protokołu kontroli przeprowadzo-
nej w 2017 r. na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1a prawa budowlanego) w odniesie-
niu do oczepu, ściany odwodnej, ścieżki cumowniczej oraz nawierzchni oceniono 
jako zły (stopień  zużycia 51–70%),a stan techniczny urządzeń cumowniczych, 
elementów odbojowych i drabinek ewakuacyjnych jako dostateczny. Pomimo 
zaleconej wymiany uszkodzonych pachołków na nowe, reprofilacji krawędzi 
oczepu oraz remontu nawierzchni (zalecanej również po kontrolach prze-
prowadzonych w 2015 i 2016 r.) do dnia kontroli NIK (2 lutego 2018 r.) nie 
wykonano tych remontów. Jak wynika z wyjaśnień Prezesa ZPM Kołobrzeg 
infrastruktura Nabrzeża Barkowskiego zakupionego przez Zarząd w 2014 r. 
znajdowała się w bardzo złym stanie z powodu braku nakładów na prace 
modernizacyjne ze strony poprzedniego właściciela. Przeprowadzone przez 
Zarząd, w miarę finansowych możliwości, doraźne działania po zakupie tej 
nieruchomości pozwoliły na uruchomienie zniszczonej instalacji elektrycznej 
i oświetleniowej oraz zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych. 

106  Dz. U. Nr 206, poz. 1516.

Realizacja zaleceń 
kontroli okresowych 
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Badania batymetryczne wykazały występowanie przy 11 nabrzeżach wypłyceń 
 od 0,4 m do 2,9 m (od 12 do 44,6%) głębokości eksploatacyjnych (technicz-
nych), które nie zostały usunięte w okresie objętym kontrolą. Z wyjaśnień Pre-
zesa Zarządu Spółki wynika, że lokalizacja trzech nabrzeży w bezpośrednim 
sąsiedztwie wałów ziemnych okalających Redutę Morast stanowiącą zabytek, 
umożliwi wykonanie pogłębienia dna bez zagrożenia zniszczeniem zabytku, 
dopiero po wbiciu ścianki szczelnej wzmacniającej wały (prace mają być wyko-
nane w 2018 r. zgodnie z podpisaną przez Zarząd umową o dofinansowanie). 
W przypadku pozostałych nabrzeży Zarząd nie dostrzegał zasadności utrzy-
mywania większej głębokości przy nabrzeżach i, tym samym wzrostu kosz-
tów utrzymania akwenów, z uwagi na parametry jednostek przy nich cumują-
cych, w tym stale i od wielu lat; w okresie objętym kontrolą realizowane były 
kolejne dwa zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury portowej (rozpo-
częte w sierpniu 2014 r. i zakończone w listopadzie 2015 r.): montaż odbojnic 
pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża o wartości 
6,1 mln zł i budowa Basenu Rybackiego na Wyspie Solnej o wartości 17,1 mln zł.

W Porcie w Mrzeżynie obiekty infrastruktury portowej utrzymane były w nale-
żytym stanie technicznym. Zalecenia po kontrolach okresowych dotyczące malo-
wania i odnawiania numeracji polerów cumowniczych były systematycznie 
wykonywane. W wyniku realizacji inwestycji pn. „Modernizacja portu rybackiego 
w Mrzeżynie”, zakończonej w grudniu 2015 r., zrestrukturyzowano 8593 m2 
nabrzeży (m.in. Odpraw Granicznych, Pasażerskiego i Przeładunkowego). Roboty 
czerpalne w akwatorium portowym wykonywane były w ramach realizowanej 
inwestycji i w ich wyniku przy nabrzeżach w Porcie osiągnięto wystarczającą 
do potrzeb głębokość 3,8 m107.

W Porcie w Stepnicy obiekty infrastruktury portowej utrzymane były 
w należytym stanie technicznym. Kontrole stanu technicznego nie wykazy-
wały nieprawidłowości. Roboty czerpalne w akwatorium portowym, wykony-
wane były w ramach realizowanych inwestycji – modernizacji Basenu Przeła-
dunkowego i budowy przystani jachtowej w Basenie Rybackim.  W ich wyniku, 
wystarczająco do istniejących potrzeb pogłębiono te akweny do – odpowiednio 
– 4,5 i 2,5 m108; gmina przeznaczała środki odzyskane w latach 2008 
i 2010–2013 z tytułu należnego jej podatku od nieruchomości od grun-
tów pod wewnętrznymi wodami morskimi w łącznej wysokości 104,0 mln zł, 
m.in. na infrastrukturę portową, w tym na modernizację istniejącej i budowę 
nowej – w 2015 r. zrealizowano inwestycję pn. Budowa infrastruktury rekreacyj-
nej i żeglarskiej w Stepnicy – etap III b109, w ramach której wybudowano zaple-
cze socjalne, tzw. „bosmanówkę” na terenie przystani w Basenie Rybackim. 
Budynek posiada pomieszczenia sanitarne dla żeglarzy oraz pomieszczenie dla bos-
mana. Koszt inwestycji wyniósł 484 128 zł, w tym środki własne gminy 260 552 zł.

W Porcie w Ustce obiekty infrastruktury portowej utrzymane były w należy-
tym stanie technicznym. Inwestycje w infrastrukturę portową stanowiły mię-
dzy innymi zakup i montaż kontenerów sanitarnych, ruchomych pomostów 
i oświetlenia; okresowe plany batymetryczne Basenów: Węglowego,

107  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy 
o obszarach morskich RP i art. 84 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181) nie określił możliwego zanurzenia w portach. W myśl § 63 
pkt 2 zarządzenia nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. – przepisy 
portowe (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 24 maja 2017 r.) w Porcie Mrzeżyno 
aktualne dopuszczalne zanurzenie statków określa Bosman Portu Mrzeżyno.

108  W myśl § 59 pkt 5 zarządzenia nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 
2013 r. – przepisy portowe (tekst ujednolicony wg. stanu prawnego na dzień 24 maja 2017 r.) 
w Porcie Stepnica aktualne dopuszczalne zanurzenie statków określa Kapitan Portu Trzebież.

109  projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2007–2013.
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Osadowego i Awanportu, stanowiących infrastrukturę portową, sporządzane 
w badanym okresie raz w roku (na zlecenie Zarządu Spółki lub przez Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Słupsku), wskazywały na dostępność dla żeglugi, o okre-
ślonych przepisami portowymi parametrach głębokości (4,0 m)110.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że zalecenia z okresowych 
kontroli stanu technicznego nieruchomości będących we władaniu ZPM 
Elbląg, dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości winny być 
– w miarę posiadanych środków finansowych – niezwłocznie realizowane.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę, że utrzymanie akwe-
nu Basenu Osadowego w Porcie w Ustce, jako wchodzącego w skład infra-
struktury portowej, należy do obowiązków ZPM Ustka. Nieprzejrzy-
sty podział kompetencji wynikał z faktu zaliczenia w skład infrastruk-
tury zapewniającej dostęp do Portu111 znajdującego się w tym akwenie 
osadnika112, bez określenia jego parametrów. Z informacji113 Głównego 
Inspektora Administracji Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych Urzędu 
Morskiego w Słupsku wynikało, że w zależności od potrzeb i ilości środ-
ków finansowych, w trakcie corocznych prac czerpalnych w Porcie, mają-
cych na celu utrzymanie toru wodnego, osadnik był pogłębiany do odpo-
wiedniej głębokości i obejmował określoną przestrzeń – nie był natomiast 
częścią toru wodnego i parametry jego były zmienne. Osadnik ten znajduje 
się w Basenie Osadowym, ale nie musi obejmować całego basenu i Urząd 
Morski nie jest zobligowany do utrzymywania właściwych parametrów 
tego basenu (głębokości), aby zapewnić bezpieczną żeglugę. 

W Porcie we Władysławowie w skład infrastruktury portowej wchodziły 
wyłącznie akweny portowe (awanport oraz baseny rybacki i stoczniowy). 
W kontrolowanym okresie badania batymetryczne wykonano w 2016 r. Mapa 
badań batymetrycznych wykonanych 2 listopada 2016 r. wskazuje na dostęp-
ność Portu dla żeglugi (głębokości 4,5–6 m przy maksymalnym zanurzeniu 4 m 
określonym w § 143 zarządzenia nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 
z dnia 20 lutego 2013 r. Przepisy portowe114). Ze względu na brak środków 
finansowych Spółka nie przeprowadziła prac podczyszczających baseny por-
towe (wzdłuż nabrzeży znajdował się porzucony osprzęt rybacki, opony itp.) 
Brak wystarczających środków powodował dekapitalizację infrastruktury 
Spółki znajdującej się w Porcie (głównie nabrzeży). Konieczność remontu gene-
ralnego budowli hydrotechnicznych Portu wykazał przegląd techniczny prze-
prowadzony we wrześniu 2016 r. (w dokumencie zalecono: uszczelnienie ścia-
nek larsenowych, odbudowę zniszczonych oczepów nabrzeża, uruchomienie 
osłony antykorozyjnej na Nabrzeżu Wyładunkowym, likwidację przegłębień 

110  Tj. zgodnie z § 137 zarządzenia nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 28 kwietnia 
2014 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2157), które obowiązywało do 14 maja 
2017 r. i zgodnie z § 136 obowiązującego obecnie, od 15 maja 2017 r. zarządzenia nr 4 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 9 maja 2017 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
poz. 1631).

111  Zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 lutego 2017 r. 
w sprawie określenia obiektów urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portów Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba (Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 656).

112  Służy do osadzania się mułów przemieszczających się z prądem rzeki Słupia w celu zabezpieczenia 
toru wodnego przed spłyceniem.

113  Uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK.

114  Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 1314.

Uwagi NIK dotyczące 
obowiązków podmiotów 
zarządzających portami 
w zakresie: realizacji 
zaleceń pokontrolnych 
i utrzymania akwenu 
portu przez podmiot 
zarządzający portem
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powstałych pod pirsami, oczyszczenie dna basenu portowego, uszczelnienie 
szczelin dylatacyjnych, naprawę nawierzchni nabrzeży i uzupełnienie systemu 
odbojnic lub wymianę na nowy).

5.3.6. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o portach i przystaniach mor-
skich źródłami przychodów podmiotów zarządzających sześcioma porta-
mi były opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy gruntów oraz obiek-
tów, urządzeń i instalacji portowych oraz opłaty portowe, a także przychody 
z usług świadczonych przez podmiot zarządzający. Przychody wydatkowano 
na cele określone w art. 9 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o portach i przystaniach mor-
skich, tj. na budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury 
portowej oraz na realizację innych zadań wynikających z przedmiotu działal-
ności, a głównie na pokrycie bieżących kosztów utrzymania, w ramach któ-
rego najwyższą pozycją były wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami spo-
łecznymi pracowników. Przychody stanowiły jednak zabezpieczenie głównie 
dla wydatków bieżących, natomiast nie dały możliwości realizacji potrzeb 
inwestycyjnych. Zamierzenia inwestycyjne realizowano przede wszystkim ze 
środków pomocowych na lata 2007–2013. W bieżącej perspektywie projek-
ty średnich portów (w Elblągu, Darłowie, Kołobrzegu i Ustce) mimo, że zna-
lazły się w harmonogramie w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii 
Rozwoju Transportu – nie zostały objęte finansowaniem POIiŚ 2014–2020 
ze względu na ustalony priorytet finasowania zamierzeń portów o podstawo-
wym znaczeniu dla gospodarki narodowej (program TEN-T). 

Infografika nr 9 
Porównanie danych finansowych skontrolowanych spółek – podmiotów zarządzających 
portami z ich potrzebami inwestycyjnymi związanymi z infrastrukturą portową, 
łącznie w latach 2015–2017
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Przykłady

Przychody ZPM Elbląg (w 2015 r. – 1,2 mln zł, w 2016 r. – 1,2 mln zł  
i w 2017 r. – również 1,2 mln zł), których głównymi źródłami były: opłaty 
z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy gruntów oraz obiektów, urządzeń 
i instalacji portowych (w 2015 r. – 728,2 tys. zł, w 2016 r. – 734,8 tys. zł i w 2017 r. 
– 722,4 tys. zł) oraz opłaty portowe (195,9 tys. zł, 200,9 tys. zł i 137,7 tys. zł) 
wydatkowano głównie na pokrycie bieżących kosztów utrzymania  
(w 2015 r. – 1,1 mln zł, w 2016 r. – 1,0 mln zł i w 2017 r. – 1,1 mln zł) oraz 
na zapłatę podatku od nieruchomości niezaliczonych do infrastruktury porto-
wej (229,1 tys. zł, 243,1 tys. zł i 246,1 tys. zł). Oszacowane przez ZPM Elbląg 
potrzeby finansowe ogółem na budowę, rozbudowę, utrzymanie i moderni-
zację infrastruktury portowej wyniosły: w 2015 r. – 21,5 mln zł, w 2016 r. 
21,3 mln zł, a w 2017 r. – 21,4 mln zł, w tym potrzeby inwestycyjne w każdym 
z ww. lat, określone na 20,0 mln zł, dotyczyły budowy obrotnicy dla statków 
w Elblągu (5,0 mln zł) i budowy nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej – prze-
dłużenie terminala składowo-przeładunkowego (15,0 mln zł). Ujemny wynik 
finansowy Spółki i niepozyskanie środków pomocowych uniemożliwiło reali-
zację wyżej wymienionej inwestycji. Miały one zapewnić optymalne wykorzy-
stanie potencjału Portu, który nie wykorzystywał 82–93% swoich możliwości 
przeładunkowych.

Przychody ZPM Kołobrzeg (w 2015 r. – 8,4 mln zł, w 2016 r. – 8,6 mln zł  
i w 2017 r. – 9,1 mln zł), których głównymi źródłami były: opłaty z tytułu użyt-
kowania, najmu, dzierżawy gruntów oraz obiektów, urządzeń i instalacji por-
towych (w 2015 r. – 2,9 mln zł, w 2016 r. – 3,1 mln zł i w 2017 r. – 3,4 mln zł) 
oraz opłaty portowe (1,7 mln zł, 1,9 mln zł i 2,0 mln zł) wydatkowano głów-
nie na budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury porto-
wej oraz na pokrycie bieżących kosztów utrzymania. Oszacowane przez ZPM 
Kołobrzeg potrzeby finansowe ogółem na budowę, rozbudowę, utrzymanie 
i modernizację infrastruktury portowej wyniosły w 2015 r. – 118,3 mln zł, 
w 2016 r. – 99,1 mln zł, a w 2017 r. – 141,3 mln zł, w tym potrzeby inwe-
stycyjne – odpowiednio – 114,0 mln zł, 94,6 mln zł i 139,1 mln zł. Potrzeby 
inwestycyjne niezrealizowane w latach 2015–2017 – według stanu na dzień 
31 grudnia 2017 r. ZPM Kołobrzeg oszacował na kwotę 131,8 mln zł. Dotyczyły 
one 11 powtarzających się w każdym z wyżej wymienionych lat zadań, mie-
dzy innymi „Wsparcie rozwoju platformy logistycznej wraz z rozbudową infra-
struktury na terenie Portu Handlowego Kołobrzeg” (33,0 mln zł), „Inwestycje 
w infrastrukturę i suprastrukturę Portu Rybackiego Kołobrzeg” (24,5 mln zł) 
i „Zagospodarowanie Wyspy Solnej na terenie Portu Morskiego Kołobrzeg” 
(17,0 mln zł). Zrealizowane wydatki w zakresie infrastruktury portowej wynio-
sły: w 2015 r. – 27,6 mln zł, w tym 19,3 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne, 
w 2016 r. – 9,0 mln zł, w tym 491,2 tys. zł stanowiły wydatki inwestycyjne  
i w 2017 r. – 9,1 mln zł, w tym 178,6 tys. zł to wydatki inwestycyjne. Ponie-
sione w badanym okresie wydatki na realizację inwestycji dotyczyły: w 2015 r.  
– budowy Basenu Rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie (14,1 mln zł) i mon-
tażu odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją 
nabrzeża (5,0 mln zł) – tj. inwestycji dofinansowanych ze środków PO RYBY 
2007–2013, w 2016 r. – m.in. regulacji hydrotechnicznej (prac podczyszczenio-
wych) przy Nabrzeżu Skarpowym w Porcie Rybackim (290,0 tys. zł), wykona-
nia koncepcji zagospodarowania Wyspy Solnej i geodezyjnego podziału działek 
na terenie portu (124,0 tys. zł), w 2017 r. – między innymi wykonania warianto-
wej koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Towarowej wraz z obsługą 
prawną (85,7 tys. zł). Nie zrealizowano inwestycji zaplanowanej w Dokumencie 
Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu pn. „Terminal pasażerski 
– modernizacja podejścia promowego przy nabrzeżu Ro-Ro” o wartości 
6,0 mln zł. 8 maja 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach  
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 operacji w zakresie 
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poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku 
i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniają-
cej się do odnowy środowiska – wniosek dotyczył modernizacji Nabrzeża Bar-
kowskiego (wnioskowana kwota 19,6 mln zł), jednak otrzymano negatywną 
opinię Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wspól-
nego interesu użytkowników wód. Pomoc na realizację operacji w ramach 
ww. działania przyznaje się pod warunkiem uzyskania ww. pozytywnej opinii 
ministra właściwego do spraw rybołówstwa115.

Przychody ZPM Ustka (w 2015 r. – 725,8 tys. zł, w 2016 r. – 860,6 tys. zł  
i w 2017 r. – 861,6 tys. zł), których głównymi źródłami były: opłaty portowe 
(469,4 tys. zł, 515,5 tys. zł i 398,6 tys. zł), wydatkowano głównie na pokry-
cie bieżących kosztów utrzymania (540,6 tys. zł, 692,0 tys. zł i 757,2 tys. zł) 
oraz na budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury por-
towej (51,8 tys. zł, 114,1 tys. zł i 193,5 tys. zł). W latach 2015–2017 ZPM 
Ustka oszacował potrzeby finansowe w zakresie inwestycji w infrastrukturę 
portową na 53,0 mln zł. Potrzeby te stanowiły sumę szacunkowych wartości 
zadań inwestycyjnych: wykup i remont nabrzeży spółki będącej w upadłości 
– około 40,0 mln zł, budowa basenu wielofunkcyjnego w awanporcie – około 
10,0 mln zł oraz zakup systemu odbioru wód zaolejonych, systemu zwalcza-
nia skażeń ropopochodnych, kontenerów magazynowych na sprzęt rybacki 
i stacji paliwowej – około 3,0 mln zł116. Zrealizowane wydatki inwestycyjne 
w tym okresie wyniosły – odpowiednio – 12,0 tys. zł (przygotowanie pro-
jektu, wykonanie przyłączy i montażu kontenerów z przeznaczeniem na zaple-
cze socjalne), 68,6 tys. zł (miedzy innymi opracowanie koncepcji projekto-
wej budowy systemu tłumiącego fale oraz podłączenie kontenerów, montaż 
skrzynek zasilających i oświetlenia pomostów) i 156,3 tys. zł (między innymi 
na zakup kontenerów sanitarnych i ruchomych pomostów).

Przychody Szkunera sp. z o.o. we Władysławowie (w 2015 r. – 23,5 mln zł, 
w 2016 r. – 29,0 mln zł i w 2017 r. – 28,3 mln zł), których głównymi źródłami 
były: wpływy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (20,4 mln zł, 
25,7 mln zł i 25,8 mln zł), wydatkowano głównie  na pokrycie bieżących kosz-
tów utrzymania (24,3 mln zł, 29,5 mln zł i 31,9 mln zł). W 2015 r. zakończono 
realizację projektów sfinansowanych z PO RYBY 2007–2013, między innymi: 
zakup i montaż automatycznej linii wstępnej przetwarzania szprota i śledzia 
bałtyckiego w Porcie, zakup systemu sortowania i dystrybucji śledzia bałtyc-
kiego w Porcie oraz dostawę, montaż i rozruch systemu rozładunku, sorto-
wania i dystrybucji ryb pelagicznych w Porcie, a także dostawę, montaż i uru-
chomienie systemu identyfikowalności produktów rybołówstwa. W piśmie 
z 11 maja 2017 r. do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zarząd Szkunera sp. z o.o. poinformował, że poszukuje dotacji z funduszy unij-
nych na inwestycje, które łącznie szacuje na kwotę 77,0 mln zł (miedzy innymi 
takie jak: remont infrastruktury w Porcie – 20,0 mln zł; rozbudowa Portu 
– pozyskanie nabrzeża dla statków kabotażowych, obsługujących farmy wia-
trowe i placu składowego o powierzchni 20 000 m2 – 15,0 mln zł; dostosowa-
nie stoczni do remontu jednostek obsługujących farmy wiatrowe i platformy 
wiertnicze oraz możliwość produkcji elementów wyposażenia wiatraków bądź 
ich naprawy; zakup podnośnika do statków – 12,0 mln zł; doposażenie Portu 
w urządzenia usprawniające przeładunek i remont statków – 13,0 mln zł. 

115  Zgodnie z § 74 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu 
pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa 
zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego 
i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 
poz. 1495, ze zm.).

116  Wartość poszczególnych zadań została określona na podstawie ofert handlowych i kosztorysów 
szacunkowych zamówionych przez Spółkę w ramach przygotowania  wniosków aplikacyjnych 
na pozyskanie tych funduszy.
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Ponadto 7 kwietnia 2017 r. Zarząd Spółki wnioskował do Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wydanie opinii o wspólnym interesie użyt-
kowników wód w ramach działania „Inwestycje w zakresie poprawy infra-
struktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz 
w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony 
środowiska” dla operacji remontowych infrastruktury hydrotechnicznej Portu: 
remont Nabrzeża Roboczego, remont Nabrzeża Postojowego, wyposażenie 
kolektora wód opadowych i roztopowych Nabrzeża Wyładunkowego w separa-
tor substancji ropopochodnych i zakup trzech transformatorów, na rzecz prze-
twarzania i utrzymywania mocy wykorzystywanej na stanowiskach postojo-
wych dla kutrów w Porcie117. W tej sprawie Zarząd otrzymał opinię negatywną. 

W sprawie negatywnych opinii o wspólnym interesie użytkowników wód, 
otrzymanych m.in. przez ZPM Kołobrzeg i Szkuner sp. z o.o., Minister 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformował m.in., że: 
na inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd 
rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektyw-
ności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska na lata 
2014–2020 przewidziano limit finansowy w wysokości około 189,0 mln zł. 
W ramach ogłoszonego naboru wpłynęły wnioski o dofinansowanie 
na kwotę około 277,0 mln zł. Po analizie priorytetów w zakresie poprawy 
infrastruktury portowej postanowiono, iż w celu uzyskania możliwie naj-
bardziej efektywnych rezultatów, alokacja zostanie przeznaczona na reali-
zację jednego dużego projektu inwestycyjnego polegającego na komplek-
sowej modernizacji zaniedbanego, kluczowego dla polskiego rybołówstwa, 
Portu w Ustce. Przy opiniowaniu wniosków o dofinansowanie zostały 
wzięte pod uwagę takie elementy jak: liczba jednostek rybackich stacjo-
nujących w Porcie, ilość wyładunków surowców rybnych, czas potrzebny 
na wykonanie inwestycji oraz dotychczasowe nakłady na infrastrukturę 
portową. Jednocześnie na podstawie analizy wniosków o dofinansowanie 
złożonych w ramach ogłoszonego naboru, podjęto prace mające na celu 
zwiększenie alokacji na przedmiotowe działanie w celu sfinansowania kil-
ku mniejszych inwestycji, również istotnych dla tego sektora. Projektowa-
na realokacja środków finansowych z Priorytetu Unii 2 na rzecz Prioryte-
tu Unii 1, tj. miedzy innymi na inwestycje w zakresie poprawy infrastruk-
tury portów rybackich wyniesie około 112,0 mln zł. Umożliwi to realizacje 
operacji, o które ubiegały się podmioty, wobec których obecnie stwierdzo-
no brak wspólnego interesu użytkowników wód118. 

5.3.7. Ryzyko niezabezpieczenia (utraty) funkcji portowych gruntów poło-
żonych w średnich i małych portach lub braku rozwoju tych funkcji wyni-
ka między innymi:

117  Zgodnie z § 74 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu 
pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa 
zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego 
i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

118  Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uzyskana w trybie art. 29 
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
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 − z możliwego znacznego wzrostu ich wartości spowodowanego atrak-
cyjnością gruntów portowych jako lokalizacją zabudowy mieszka-
niowej uniemożliwiającego realizację prawa pierwokupu wskutek 
wysokiej ceny; właściciele nieruchomości leżących w obrębie portu, 
mając świadomość możliwego zwielokrotnienia wartości swoich nie-
ruchomości, podejmują kroki zmierzające do wprowadzenia w miejsco-
wych planach zagospodarowania zapisów umożliwiających lokalizację 
na swych terenach zabudowy mieszkaniowej; ryzyko wyprzedaży 
gruntów i infrastruktury portowej (głównie nabrzeży) na cele niezwią-
zane z działalnością portową w wyniku postępowania upadłościowego 
dotyczącego podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na tere-
nie portów (przykład położonych w Porcie w Ustce nieruchomości 
PPPiH „KORAB” S.A. w upadłości likwidacyjnej, stanowiących 18,5% 
powierzchni lądowej portu, a 21% jego nabrzeży);

 − nieefektywnego wykorzystania terenu portów wskutek jego rozdrob-
nienia. Złożona struktura własnościowa infrastruktury portowej, 
skutkowała w przypadku Portu w Kołobrzegu brakiem możliwości 
wybudowania pełnowymiarowego hangaru do remontu i zimowania 
jachtów morskich w celu zapewnienia rozwoju funkcji turystycznej 
(określonej w planie rozwoju Portu). Na terenie Portu posadowiono kil-
ka urządzeń do produkcji lodu należących do różnych grup rybackich, 
co w przypadku jednego podmiotu zarządzającego całą infrastruktu-
rą spowodowałoby, że funkcje te byłyby zaplanowane i realizowane 
poprzez jedno urządzenie w miejscu do tego wyznaczonym i w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie interesów wszystkich użytkowników 
Portu, a nie określonych grup119.

5.3.8. Niektóre działania i zaniechania Ministra właściwego w sprawach 
gospodarki morskiej i dyrektorów urzędów morskich, wynikały nie tylko 
z braku środków finansowych, ale także z braku właściwej współpracy 
z podmiotami zarządzającymi służącej rozwojowi średnich i małych por-
tów. W przypadku Portu: 

Przykłady

W Kołobrzegu – częściowo płytszy tor wodny, stanowiący infrastrukturę 
zapewniającą dostęp do portu (od 6,3 do 3,5 m – od zjazdu RORO do wejścia 
do basenu jachtowego120), niż akweny portowe (5,5m121), utrudnia realizację 
planów gospodarczych podmiotu zarządzającego portem; Prezes ZPM Koło-
brzeg wyjaśnił, że: Urząd Morski odpowiedzialny za utrzymanie toru wodnego 

119  Również z informacji Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku pt „Funkcjonowanie 
centrów pierwszej sprzedaży ryb” (nr P/16/062), wynika, że pożądana koncentracja sprzedaży, 
mająca na celu zwiększenie siły przetargowej rybaków – faktycznych producentów ryb, nie 
nastąpiła, także wskutek dowolności lokalizacji centrów, także kilku centrów w jednym 
porcie (np. w porcie w Kołobrzegu jest pięć centrów zarządzanych przez konkurujące ze sobą 
organizacje producentów). To nie ilość wyładunków ryb decydowała o powstaniu centrów 
bowiem, a możliwość pozyskania środków pomocowych.

120  § 5 zarządzenia nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej 
dostęp do portów Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
poz. 656).

121  § 126 zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2157).

Grupy interesów 
i aktywność typu 

„rentseeking” 
na terenach portowych
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i bezpieczeństwa żeglugi, wykonuje prace pogłębiarskie i analizę nawigacyjną 
bez jakichkolwiek uzgodnień z Zarządem. Cele prac zlecanych przez urząd mor-
ski to utrzymanie zadanych parametrów toru wodnego a celem Zarządu jest roz-
wój portu poprzez zwiększenie tych parametrów lub dostosowanie do potrzeb. 
W wyniku potrzeby uruchomienia przeładunków na Nabrzeżu Barkowskim 
w 2016 r., po pojawieniu się zainteresowanego kontrahenta, Zarząd złożył wnio-
sek o zmianę parametrów toru wodnego, aby możliwe było obsłużenie przeła-
dunków na nabrzeżu Barkowskim. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku nie 
przychylił się do wyżej wymienionej prośby, nie wykonał pogłębienia i zmiany 
parametrów toru wodnego m.in. wskutek braku środków. Jednocześnie jed-
nak utrzymuje się głębokość toru podejściowego do Portu w Kołobrzegu, która 
wynosi 8m122.

W Mrzeżynie – nieutrzymanie głębokości na torze podejściowym, która  
powinna wynosić 3,5 m123 powoduje, że, po sztormach, do Portu z trudem 
wpływały jednostki o zanurzeniu 2,5 m i w związku z tym Zarząd Portu 
Mrzeżyno nie mógł w pełni wykorzystać wybudowanej infrastruktury por-
towej (głębokość w Porcie w wyniku przeprowadzonych robót wykona-
nych w ramach inwestycji modernizacji Portu, wyniosła 3,8 m); w Mrzeżynie 
ponadto nieuregulowano jasno odpowiedzialności za utrzymanie akwatorium 
portowego, które wchodzi w skład infrastruktury portowej124, akwatorium 
to zawiera również, wchodzący w skład infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portu, tor wodny o szerokości 30 m, jednak z § 136 Zarządzenia nr 3 Dyrek-
tora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. – Przepisy portowe, 
wynika, że za utrzymanie całości akwenu odpowiada podmiot zarządzającym 
portem (szerokość ww. akwenu nie osiąga 100 m, jednak z wyżej wymienio-
nego przepisu wynika, że podmiot zarządzający portem jest odpowiedzialny 
za utrzymanie pasa dna akwenu o szerokości 50 m wzdłuż całego nabrzeża).

W Stepnicy – zbyt płytki tor podejściowy do Portu uniemożliwiał wejście więk-
szym statkom, co bezpośrednio wpłynęło na wielkość przeładunków w latach 
objętych kontrolą – np. w czerwcu 2016 r. do Portu awizowany został pierwszy 
statek z ilością 1,5 tys. ton wapna rolniczego (z 30,0 tys. ton objętych umową), 
jednak nie uzyskał zgody na wejście ponieważ zapas wody pod stępką statku 
nie wynosił 50 cm lecz 46 cm, co stanowiło – odpowiednio – 0,115 i 0,125 głę-
bokości toru wodnego (4 m). Wprawdzie z § 28 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotech-
niczne i ich usytuowania125, wynika, że sumaryczny zapas głębokości wody 

122  § 5 zarządzenia nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej 
dostęp do portów Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
poz. 656).

123  Zgodnie z § 6 zarządzenia Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2017 r. 
w sprawie określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, 
Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebieży, 
Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu. W skład 
infrastruktury zapewniającej dostęp do Portu w Mrzeżynie wchodzą tory wodne wraz ze 
związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami: tor podejściowy 
z morza do głowic falochronów o parametrach: długość – 0,32 km, szerokość w dnie – 30 m 
i głębokość – 3,5 m oraz tor wodny w porcie od głowic falochronów o parametrach: długość 
– 0,40 km, szerokość w dnie – 30 m i głębokość – 3 m.

124  Zgodnie z § 6 zarządzenia Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2002 r. 
w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji 
wchodzących w skład infrastruktury portowej w portach morskich w Dziwnowie, Kamieniu 
Pomorskim, Karsiborze, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze, Sierosławiu, 
Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz w przystaniach morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu 
i Rewalu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 798, ze zm.).

125  Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645.
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powinien stanowić nie mniej niż 0,10 maksymalnego zanurzenia statku, jednak 
w Strategii Rozwoju Portów do 2015 r. wśród działań legislacyjnych koniecz-
nych do realizacji celów Strategii zaplanowano zmianę ww. wymogu jako zbyt 
rygorystycznego, wskazano bowiem, że: obowiązujące obecnie rozporządzenie 
przewiduje niezbędny zapas wody pod stępką statku w wysokości 1/10 zanu-
rzenia. Wielkość jest określona w sposób sztywny, na podstawie wartości współ-
czynnika (…) obliczonego za pomocą statystycznych metod. Zdaniem ekspertów 
powinno się odchodzić od tych metod obliczeń na rzecz metod dynamicznych, 
powszechnie stosowanych w portach europejskich, które uwzględniając różne 
nieujmowane do tej pory czynniki umożliwiają zmniejszenie niezbędnej rezerwy 
wody pod stępką do wartości 0,05 – 0,06 zanurzenia statku126); Mimo powyż-
szego zapisu w Strategii Rozwoju Portów do 2015 r. wyżej wymieniony wymóg 
rozporządzenia pozostał niezmieniony, co prowadzi do zmniejszonej efektyw-
ności portów, które nie mogą przyjmować większych statków.

W Ustce – nierozstrzygnięcie w okresie objętym kontrolą możliwości cesji 
umowy o dofinansowanie remontu wschodniej strony Portu, tzn. zmianę 
beneficjenta z Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku na ZPM Ustka sp. z o.o. 
– zgodnie z wnioskiem ZPM Ustka (opisane w punkcie 5.1.4 na str. 31) unie-
możliwiło zakończenie komunalizacji Portu. Ponadto Dyrektor Urzędu Mor-
skiego w Słupsku, mimo wniosków ZPM Ustka (z dnia 15 kwietnia 2014 r., 
5 października 2015 r. i 13 czerwca 2017 r.), nie zwiększył o 0,5 m parametru 
maksymalnego zanurzenia statków w Porcie (do 4,5m), mając na uwadze sza-
cunkowy koszt ekonomiczny związanego z tym koniecznego pogłębienia toru 
podejściowego do Portu z 6,5 do 8 m, który wyniósłby 732,1 tys. zł (wybranie 
14 941 m3 urobku przy cenach za pogłębienie z 2018 r. wynoszących 49 zł 
za 1 m3). Nie byłoby natomiast potrzebne pogłębianie toru wodnego wewnątrz 
Portu ponieważ utrzymuje się w nim głębokość 5,5 m. W odpowiedzi do ZPM 
Ustka z 10 lipca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wskazał jedynie 
warunki uzyskania (każdorazowej) zgody na wejście do Portu statku ponad-
gabarytowego. ZPM Ustka szacuje z kolei ograniczenie przychodów w związku 
z powyższym (ograniczeniem możliwości zawinięć do Portu statków, z ładun-
kiem, o głębszym zanurzeniu) na ok. 200 tys. zł tylko w 2017 r.

We Władysławowie – nieuwzględnienie przez Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Gdyni nabrzeży Portu w składzie infrastruktury portowej stworzyło ryzyko 
braku rozwoju wyżej wymienionej infrastruktury. Tylko w przypadku infra-
struktury określanej jako infrastruktura portowa podmiot zarządzający obo-
wiązany jest, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 2 ustawy 
o portach i przystaniach morskich, do budowy, rozbudowy i modernizacji infra-
struktury portowej (opisane w pkt. 5.1.3. na str. 28–30).

Należy podkreślić, że jednym z najważniejszych czynników wzrostu gospo-
darczego jest rozwój wymiany handlowej, co przyczynia się do powięk-
szenia dobrobytu społeczno-gospodarczego w postaci wzrostu produkcji, 
zatrudnienia i konsumpcji. O efektywnej wymianie handlowej decydują 
koszty związane z transportem dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych.
Powszechnie występującym zjawiskiem jest nieustanne poszukiwanie 
najefektywniejszych sposobów przemieszczania strumieni towarów. Jed-
ną z dróg obniżenia kosztów transportowych jest transport drogą morską. 
W przypadku portów o niskiej dostępności dla statków morskich urucho-
miony zostaje negatywny mechanizm sprzężenia zwrotnego polegający 
na postępującym spadku znaczenia transportowego i gospodarczego  

126  Przypis nr 11 na str. 35 Strategii Rozwoju Portów do 2015 r.
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portu morskiego i pozostałych ogniw łańcucha transportowego. Nie-
adekwatna do wielkości statków morskich dostępność od strony morza 
do portu morskiego uniemożliwia obniżenie przeciętnych kosztów prze-
wozu, a przez to strumienie towarów kierowane są do innych portów 
zapewniających przewoźnikom, eksporterom i importerom osiąganie 
korzyści kosztowych. Port i jego otoczenie tracą na ruchu statków, prze-
ładunkach, wielkości obsługiwanej wymiany handlowej i znaczeniu gospo-
darczym, są marginalizowane127.

127  Wnioski na podstawie analizy efektywności ekonomicznej dotyczącej pogłębienia i utrzymania 
toru podejściowego do Portu w  Stepnicy (opracowanie przekazane 18 maja 2016 r. przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie).
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli stanowi odpowiedź na pytanie: Czy i w jaki sposób admi-
nistracja morska, marszałkowie województw i podmioty zarządzające portami 
realizują założenia przyjęte w strategiach i planach rozwoju portów morskich?

Pytania definiujące cele szczegółowe kontroli zostały sformułowane 
następująco: 

1. W jaki sposób dyrektorzy urzędów morskich realizowali założenia przyjęte 
w rządowych programach rozwoju portów w zakresie średnich i małych 
portów morskich?

2. W jaki sposób marszałkowie województw realizowali założenia dotyczące 
rozwoju średnich i małych portów ujęte w strategiach rozwoju województw? 

3. Czy podmioty zarządzające średnimi i małymi portami opracowały i reali-
zowały plany rozwoju tych portów?

Kontrola została przeprowadzona w 12 jednostkach: w trzech urzędach 
morskich, w trzech urzędach marszałkowskich oraz w sześciu podmiotach 
zarządzających portami (z tego w jednej gminie i pięciu zarządach portów).

Kontrola została przeprowadzona: w urzędach morskich na podsta-
wie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów określonych 
w art. 5 ust. 1 tej ustawy, tj. legalności, gospodarności, celowości i rze-
telności; w urzędach marszałkowskich oraz w jednym urzędzie miasta 
– na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy, tj. legalności, gospodarności i rze-
telności oraz w pozostałych jednostkach (pięć zarządów portów) – na pod-
stawie art. 2 ust. 3 z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 3, 
tj. legalności i gospodarności.

Lata 2015–2017 (I półrocze) oraz działania przed 2015 r. i po 30 czerwca 2017 r., 
mające wpływ na kontrolowaną działalność.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 6 grudnia 2017 r. 
do 9 marca 2018 r. 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK uzyskano informacje 
dotyczące:

 − barier rozwoju średnich i małych portów i ich komunalizacji – od 17 urzędów 
miast i gmin oraz Związku Małych Portów Morskich w Kołobrzegu;

 − realizacji postanowień Strategii Rozwoju Portów do 2015 r., Polityki 
morskiej RP do 2020 r., Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. wraz 
z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu 
– od Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministra Infra-
struktury oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Inne organy kontroli państwowej nie brały udziału w kontroli P/17/067.

Zagadnienia związane z rozwojem średnich i małych portów morskich 
objęte były kontrolami NIK: 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK

Pozostałe informacje
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I. „Wykorzystanie możliwości rozwojowych gospodarki morskiej” 
(P/04/071)128 

Wynik tej kontroli dały podstawę do negatywnej oceny działalności 
Rządu RP, w tym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, 
w zakresie wykorzystania możliwości rozwojowych gospodarki morskiej 
w okresie od 2002 r. do końca pierwszego półrocza 2004 r. W okresie tym 
nie wprowadzono w życie - zgodnych z wymogami i standardami Unii 
Europejskiej – rozwiązań podatkowych, celnych i prawnych umożliwiają-
cych polskim armatorom i portom morskim poprawę warunków ich funk-
cjonowania, a w konsekwencji zwiększenia konkurencyjności tych pod-
miotów na międzynarodowym rynku usług. Natomiast na skutek przesta-
rzałej i zdekapitalizowanej infrastruktury polskich portów morskich oraz 
braku sprawnych połączeń drogowych i kolejowych tych portów z zaple-
czem gospodarczym wzrosło dla nich zagrożenie konkurencyjne nie tylko 
ze strony portów zachodnioeuropejskich, ale również wschodniobałtyckich. 
Odnośnie małych portów stwierdzono w tej kontroli w szczególności, że:

 − negatywnie na ich infrastrukturę portową wpływały postępowania 
upadłościowe podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na ich tere-
nie. Dochodziło bowiem do wyprzedaży gruntów i infrastruktury por-
towej (głównie nabrzeży) na cele niezwiązane z działalnością portową;

 − wielopodmiotowa struktura własności gruntów i obiektów infrastruk-
tury portowej na terenie małych portów była przeszkodą w ich komu-
nalizacji. Tylko w czterech małych portach (na ogólną ich liczbę 27) 
Skarb Państwa pozostawał wyłącznym właścicielem nieruchomości 
gruntowych. W granicach małych portów i przystani morskich, udział 
własności gruntów Skarbu Państwa wynosił 62% na terenie działalno-
ści Urzędu Morskiego w Gdyni, 82% – Urzędu Morskiego w Szczecinie 
i 87% na terenie działalności Urzędu Morskiego w Słupsku. Pozostała 
część gruntów stanowiła własność komunalną lub/i prywatną;

 − dyrektorzy urzędów morskich nie wykonywali niezbędnych robót 
utrzymaniowych, zapewniających sprawną żeglugę do tych portów. 
Dotyczyło to głównie niewystarczającej realizacji robót pogłębiar-
skich torów wodnych oraz przeprowadzania remontu falochronów. 
Skutkowało to tym, że wprowadzano czasowe ograniczenia w dostępie 
do tych portów. O potrzebach w omawianym zakresie świadczą usta-
lenia kontroli w poszczególnych urzędach morskich. I tak na obszarze 
działalności: 
a) Urzędu Morskiego w Gdyni (10 małych portów) występowały miejsco-

we spłycenia torów wodnych do sześciu portów. Ponadto, z powodu 
złego stanu technicznego, w porcie Pasłęka jeden falochron nie speł-
niał warunków bezpieczeństwa żeglugi; 

b) Urzędu Morskiego w Słupsku (sześć małych portów) występowały 
miejscowe spłycenia torów wodnych do dwóch portów. Ponadto, stan 
techniczny obiektów zapewniających dostęp do czterech portów mógł 
zagrażać bezpieczeństwu żeglugi; 

128   Nr ewid. 3/2005/P/04/071/KKT.
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c) Urzędu Morskiego w Szczecinie (11 małych portów) występowały 
miejscowe spłycenia torów wodnych do ośmiu portów. Ponadto, stan 
techniczny dwóch falochronów w Dziwnowie, ze względu na brak 
stateczności, nie gwarantował bezpieczeństwa żeglugi. Dyrektor 
Urzędu podał w złożonym wyjaśnieniu (w sprawie zabezpieczenia 
wymaganych parametrów torów wodnych do portów), że obowiązu-
jące głębokości torów podejściowych do niektórych małych portów  
„...okazały się w świetle faktycznych potrzeb gospodarczych zbyt 
duże. Ich utrzymywanie wymagałoby ponoszenia kosztów przekra-
czających efekt ekonomiczny uzyskany w wyniku posiadania torów 
wodnych o takich parametrach (...) dlatego przygotowano korekty 
niektórych głębokości”.

Podstawową przyczyną występowania powyższych utrudnień w żegludze 
do małych portów i przystani morskich był brak wystarczających środ-
ków budżetowych na finansowanie budowy, modernizacji i utrzymania 
obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do tych portów. I tak: 

a) faktycznie poniesione wydatki przez Urząd Morski w Gdyni na utrzy-
manie omawianej infrastruktury, w stosunku do zgłoszonych potrzeb 
(na etapie planowania budżetu państwa) stanowiły 15% w 2002 r. 
i 44% w 2003 r.; 

b) poniesione wydatki przez Urząd Morski w Słupsku na utrzymanie 
obiektów zapewniających dostęp do portów i przystani morskich 
stanowiły 48% zgłoszonych potrzeb w 2002 r. i 42% w 2003 r.; 

c) poniesione wydatki przez Urząd Morski w Szczecinie na utrzymanie 
omawianej infrastruktury stanowiły 32% zgłoszonych potrzeb 
w 2002 r. i 82% w 2003 roku. W sytuacji niedoboru środków budże-
towych, szansę na poprawę stanu infrastruktury portowej, zwłaszcza 
zapewniającej dostęp do portów, daje możliwość wykorzystania 
funduszy pomocowych UE. Stwierdzono jednak, że do czasu zakoń-
czenia kontroli Ministerstwo Infrastruktury nie stworzyło prawnych 
warunków do uruchomienia tych środków;

 − w okresie objętym kontrolą, na 27 małych portów, dyrektorzy urzędów 
morskich zarządzali 17. portami. Natomiast z pozostałych 10 portów, 
trzy były zarządzane przez podmioty utworzone przez gminy (na pod-
stawie art. 23 ust. 1 ustawy o portach morskich), trzy – przez inne 
podmioty gospodarcze, a cztery porty zostały skomunalizowane przez 
gminy (przed okresem objętym kontrolą), lecz nie zostały utworzone 
w nich podmioty zarządzające;

 − w okresie objętym kontrolą gminy nie były zainteresowane komuna-
lizacją małych portów (oprócz dwóch Portów, tj. w Nowym Warpnie 
i Mrzeżynie). Brak zainteresowania gmin przejmowaniem zarządzania 
małymi portami i przystaniami morskimi, niezależnie od struktury 
własnościowej gruntów, wynikał miedzy innymi z wysokich kosztów 
utrzymania infrastruktury portowej (infrastruktura ta była w nie-
należytym stanie technicznym). Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. 
o zmianie ustawy o portach morskich stworzyła – w ocenie NIK 
– dodatkowe warunki, sprzyjające przejmowaniu przez gminy zarzą-
dzania małymi portami i przystaniami morskimi, ponieważ na mocy 
przepisów tej ustawy część zadań i uprawnień w omawianym zakresie 
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została przekazała gminom. Ustawa określa bowiem, że w przypadku 
niepowołania przez gminę podmiotu zarządzającego portem, określo-
ne zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego portem wykonuje 
gmina. W toku kontroli Urzędu Morskiego w Szczecinie stwierdzono, 
że na terenie działalności tego Urzędu zostały skomunalizowane czte-
ry małe porty położone nad Zalewem Szczecińskim (Lubin, Karsibór, 
Przytor i Wapnica), bez powołania podmiotu zarządzającego. Ustalono, 
że gminy wykorzystywały skomunalizowane porty jako źródło zasila-
nia budżetów gminnych, m.in. poprzez zbywanie nieruchomości grun-
towych na cele niezwiązane z funkcjami portu. Jednocześnie, gminy 
nie zapewniły utrzymania infrastruktury portowej w należytym stanie 
technicznym, co doprowadziło do degradacji technicznej tych portów. 
I tak: Port Wapnica – skomunalizowany na rzecz gminy Międzyzdroje 
– ze względu na stan techniczny infrastruktury portowej został wyłą-
czony z eksploatacji; Port Przytor – nabrzeże stanowi „ruinę budowla-
ną”; Port Karsibór – stan techniczny infrastruktury portowej określono 
jako zły; władze miasta i gminy Międzyzdroje, kierując się względa-
mi komercyjnymi, cześć terenów portu Lubin przeznaczyły na cele 
rekreacyjne, tj. niezwiązane z funkcjami portu (sprzedały na działki). 
Powyższy stan wskazuje – zdaniem NIK – na potrzebę zwiększenia 
nadzoru organów administracji morskiej nad funkcjonowaniem sko-
munalizowanych portów, zwłaszcza, że część z nich związana była 
z rybołówstwem bałtyckim, które może być znacznie ograniczone 
w kolejnych latach.

W wyniku wyżej wymienionych kontroli wnioskowano między innymi:
 − do Ministra Infrastruktury o podjęcie działań prowadzących do zapew-

nienia zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla 
gospodarki narodowej oraz finansowania infrastruktury zapewniającej 
dostęp do tych portów zgodnie z przepisami ustawy o portach morskich;

 − do dyrektorów urzędów morskich o: dokonywanie okresowych kontro-
li stanu technicznego obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów i przystani morskich oraz infrastruktury portowej, a także 
dokumentowanie stanu technicznego obiektów infrastruktury, sto-
sownie do wymogów ustawy Prawo budowlane, a także o zapewnienie 
wymaganych parametrów technicznych infrastruktury zapewniającej 
dostęp do portów i przystani morskich;

 − do zarządzających portami o: zdyscyplinowanie procesu realizacji 
inwestycji oraz poprawę stanu technicznego infrastruktury portowej, 
a także o skuteczniejszą windykację należności.

Dyrektorzy urzędów morskich poinformowali NIK, m.in., że wydali bądź 
ustalili termin opracowania stosownych zarządzeń w sprawie wprowa-
dzenia nowych parametrów torów podejściowych do małych portów oraz 
polecili podległym służbom: założenie brakujących książek obiektów 
budowlanych, usunięcie stwierdzonych podczas kontroli usterek obiek-
tów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewnia-
jącej dostęp do portów i przystani morskich. Kierownicy zarządów portów 
morskich poinformowali NIK między innymi, że: w celu skrócenia procesu 
windykacji należności między innymi opracowano szczegółowe procedury 
postępowania windykacyjnego, wprowadzono obowiązek monitorowania 
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należności oraz pozyskiwania informacji o kontrahentach, dokonany 
został przegląd obiektów infrastruktury portowej oraz wzmocniono nad-
zór nad realizacją inwestycji.

II. „Warunki rozwoju portów morskich” (P/11/063)129
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie – pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości – działalność skontrolowanych jednostek w zakresie 
poprawy warunków funkcjonowania i rozwoju polskich portów morskich. 
Podstawę do sformułowania powyższej oceny stanowiły ustalenia wska-
zujące na prawidłowe wykonywanie – w latach 2009–2011 (I półrocze) 
– zadań przez skontrolowane jednostki administracji rządowej oraz spółki 
zarządzające portami.

Odnośnie małych portów stwierdzono w tej kontroli w szczególności, że:

 − działania podejmowane przez zarządy portów w celu pozyskania 
dodatkowych terenów były nieskuteczne. Na przykład: w granicach 
administracyjnych Portu w Darłowie znaczącym administratorem 
gruntów jest Agencja Nieruchomości Rolnych, do której należy 44 ha, 
tj. 26,2% ogólnej powierzchni w granicach Portu. Wystąpienia gminy 
o przekazanie gruntów nie przyniosły rezultatu. Argumentowano 
bowiem, że nieruchomości we władaniu Agencji nie mogą być prze-
kazane gminie ze względu na fakt, iż zarządzanie portem nie jest jej 
zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym;

 − występowały spłycenia torów wodnych do portów: Elbląg, Hel, 
Jastarnia, Kuźnica, Tolkmicko i Frombork wynosiły od 0,3 m do 0,9 m 
(tj. od 12,5% do 62,5%) w stosunku do wymaganych głębokości okre-
ślonych w zarządzeniu Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 
z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i insta-
lacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do por-
tów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki naro-
dowej i przystani morskich (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2005 r. Nr 79, 
poz. 1592). Podstawową przyczyną występowania powyższych spły-
ceń były niewystarczające środki z budżetu państwa na sfinansowanie 
stosownych robót. Nie sprzyjały temu również obowiązujące procedu-
ry budowlane (opracowanie projektu prac pogłębiarskich, uzyskanie 
decyzji środowiskowych, zgłoszenie wykonania robót do urzędu woje-
wódzkiego) co powodowało, iż wykonanie prac rozeznanych wiosną 
było możliwe jesienią bądź dopiero wiosną przyszłego roku;

 − występowało znaczne zróżnicowanie sytuacji w zakresie zainteresowa-
nia gmin komunalizacją, na terenie których położone są małe porty oraz 
przystanie. W około 70% przypadków gminy nie były zainteresowane 
zarządzaniem tymi portami i przystaniami morskimi. I tak w okre-
sie objętym kontrolą: trwały negocjacje Urzędu Morskiego w Gdyni 
w sprawie komunalizacji Portu w Pucku i Tolkmicku. Urząd Morski 
w Szczecinie prowadził rozmowy w sprawie ewentualnej komunalizacji 
portów Dziwnów i Kamień Pomorski oraz przystani morskich Niechorze 

129  Nr ewid. 177/2011/P/11/063/KIN.
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i Rewal; Urząd Morski w Słupsku prowadził rozmowy w sprawie 
komunalizacji Portu Łeba oraz przystani Chłopy, Jarosławiec, Posto-
mino i Unieście. Podstawową przyczyną niepodejmowania przez gminy 
inicjatyw w sprawie komunalizacji portów i przystani (niemających 
podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej) był zły stan tech-
niczny infrastruktury portowej, generujący duże koszty jej utrzyma-
nia. Ponadto, w poprzednich latach nastąpiło rozproszenie własności 
gruntów na terenie tych portów, będącego skutkiem upadłości wielu 
firm. Należące do tych firm nieruchomości zostały sprzedane przez 
syndyków masy upadłościowej. Dyrektorzy urzędów morskich mogą 
natomiast przekazać gminom tylko te nieruchomości, którymi zarzą-
dzają w imieniu Skarbu Państwa;

 − w przypadku Urzędu Morskiego w Słupsku przeglądy okresowe stanu 
obiektów infrastruktury hydrotechnicznej (roczne i pięcioletnie) prze-
prowadzane były zgodnie z wymogami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. Do ograniczonej eksploatacji, ze względu 
na zły lub mierny stan techniczny, dopuszczono 10 obiektów, tj. 25% 
(siedem falochronów w Darłowie, Ustce, Rowach i Łebie, nabrzeża Słup-
skie w Ustce, Północne i Zachodnie w Rowach) oraz częściowo nabrzeże 
Parkowe w Darłowie, o łącznej długości 2948,8 m. Nie dopuszczono 
do eksploatacji nabrzeża Postojowego i odcinka nabrzeża Parkowego 
w Darłowie, o łącznej długości 515 m. Niektóre zalecenia dotyczące 
poprawy stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych, wydane 
w wyniku ww. kontroli nie zostały zrealizowane. W Porcie Rowy nie 
sporządzono ekspertyzy stanu technicznego ostróg oraz nie zabezpie-
czono przed korozją ścianek szczelnych nabrzeży i umocnień brzegów; 
w Porcie Łeba nie naprawiono oczepu Nabrzeża Gdańskiego ani nad-
budowy nabrzeży Pasażerskiego i Spółdzielczego; w Porcie Ustka nie 
sporządzono ekspertyzy technicznej falochronów, a w Porcie Darłowo 
nie wyremontowano falochronów oraz nie dokonano zasypów uzupeł-
niających w miejscach przegłębień przy falochronach.

W wyniku wyżej wymienionej kontroli wnioskowano między innymi 
do Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku o podjęcie przez Urząd sku-
tecznych działań zapewniających wykonanie zaleceń dotyczących popra-
wy stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych.

III.   „Prawidłowość działań związanych z nabyciem przez Urząd Morski 
w Gdyni nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Grażyny 2 
oraz oddaniem jej w najem i dzierżawę” (I/17/003)

W wyniku kontroli doraźnej I/17/003 „Prawidłowość działań związa-
nych z nabyciem przez Urząd Morski w Gdyni nieruchomości położonej 
w Elblągu przy ul. Grażyny 2 oraz oddaniem jej w najem i dzierżawę”, 
przeprowadzonej na podstawie propozycji Komisji Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP zgłoszonej do Planu Pracy NIK na 2017 
rok, nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2012 r. Urząd Morski w Gdyni 
w imieniu Skarbu Państwa nabył prawo użytkowania wieczystego dział-
ki (nr 27/6 obszaru 0,3703 ha) położonej w Elblągu przy ul. Grażyny 2 
wraz z prawem własności znajdujących się na tej działce odrębnych nie-
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ruchomości. Nabycie przedmiotowych nieruchomości odbyło się zgod-
nie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami130 oraz zaleceniami określonymi 
przez Ministra Skarbu Państwa, dotyczącymi warunków uzyskania zgody 
na zakup lub budowę nieruchomości na potrzeby organów administracji 
rządowej. Zakup nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie budynku 
Delegatury Urzędu w Elblągu zapewnił Kapitanatowi Portu Elbląg bezpo-
średni dostęp do basenu portowego a Urząd uzyskał możliwość przepro-
wadzenia dalszych regulacji prawnych dotyczących własności gruntów 
znajdujących się pod wodami basenu portowego. Wpływy z tytułu czyn-
szu (najmu i dzierżawnego) do czasu opracowania koncepcji i planu zago-
spodarowania zakupionej nieruchomości obniżyły jej koszty utrzymania.

Prezes Zarządu Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. złożył zastrzeżenia 
do wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia, rozpatrzone przez Zespół 
Orzekający Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli, zostały 
oddalone.

Wniosek pokontrolny został zrealizowany. Z dniem 1 sierpnia 2018 r. 
weszło w życie Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdy-
ni z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia 
akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i insta-
lacji wchodzących w skład infrastruktury oraz ogólnodostępnych obiek-
tów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej 
każdego portu innego niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej i przystani morskich. Zarządzeniem tym w skład infrastruk-
tury portowej portu Władysławowo weszły, poza akwenami portowymi, 
m.in. także nabrzeża, pomosty i pirsy Portu.

130   Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.

Zastrzeżenia 
do wystąpień 

pokontrolnych 

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych 
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

1.

Delegatura NIK 
w Gdańsku

Urząd Morski w Gdyni
Wiesław 

Piotrzkowski 
ocena opisowa

2.
Urząd Morski 
w Szczecinie

Wojciech 
Zdanowicz

ocena opisowa

3.

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego 
w Gdańsku

Mieczysław Struk pozytywna

4.
Zarząd Portu Morskiego 

w Ustce 
sp. z o.o.

Maciej Karaś pozytywna

5.
Szkuner sp. z o.o. 
we Władysławowie

Witold 
Wawrzonkoski

ocena opisowa

6.

Delegatura NIK 
w Olsztynie 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko- 

-Mazurskiego 
w Olsztynie

Gustaw Marek 
Brzezin

pozytywna 

7.

Zarząd Portu Morskiego 
Elbląg 

sp. z o.o. 
w Elblągu

Arkadiusz Zgliński
pozytywna 

8.

Delegatura NIK 
w Szczecinie 

Urząd Morski 
w Słupsku

Włodzimierz 
Kotuniak ocena opisowa 

9.

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
w Szczecinie

Olgierd Geblewicz
pozytywna 

10.
Urząd Miasta i Gminy 

Stepnica
Andrzej 

Wyganowski pozytywna 

11.
Zarząd Portu Morskiego 

sp. z o.o. 
w Kołobrzegu

Artur Lijewski
pozytywna 

12.
Zarząd Portu Morskiego 

w Mrzeżynie
Wojciech 

Grzymkowski pozytywna 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Aktem prawnym określającym zasady tworzenia podmiotów zarządza-
jących portami morskimi, ich organizację i funkcjonowanie jest ustawa 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich131 (dalej: 
„ustawa o portach morskich”). W ustawie tej nie ma podziału portów 
na duże, średnie i małe. Wyróżnia się natomiast porty o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz porty niemające podstawowego 
znaczenia dla gospodarki narodowej. Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o por-
tach morskich przez „porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej” należy rozumieć porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie 
i Świnoujściu. Porty te nie są objęte niniejszą kontrolą. Zarządzanie por-
tami, które nie mają podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej, 
regulują art. 23–25 tej ustawy. O formie zarządzania nimi decyduje gmi-
na, jeżeli nieruchomości gruntowe, na których położony jest port morski 
stanowią mienie komunalne (art. 23 ust. 1). W myśl art. 23 ust. 2 ustawy 
o portach morskich do zarządzania takimi portami stosuje się odpowied-
nio przepisy art. 7–9 i art. 12 tej ustawy. 

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego okre-
śla art. 7 ust. 1 ustawy o portach morskich. Za użytkowanie infrastruk-
tury portowej – stosownie do art. 8 ust. 1 – pobiera się opłaty portowe, 
których rodzaje określono w art. 8 ust. 2 tej ustawy. Przychody podmiotu 
zarządzającego (określone w art. 9 ust. 1) przeznacza się na budowę, roz-
budowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej; realizację 
innych zadań wynikających z przedmiotu jego działalności oraz pokrycie 
bieżących kosztów utrzymania (art. 9 ust. 2). 

Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów finansowane są ze środków budżetu państwa, w wysokości 
określonej w ustawie budżetowej (art. 23 ust. 3). 

Przedsiębiorcy, działający na obszarze portu, mogą utworzyć radę inte-
resantów portu, jako organ doradczy podmiotu zarządzającego portem 
(art. 12 ust. 1). 

Podmiot zarządzający portem morskim ma prawo pierwokupu przy sprze-
daży i pierwszeństwa przy oddaniu w użytkowanie wieczyste i prze-
niesieniu tego prawa do nieruchomości w granicach portów morskich  
(art. 4 ust. 1 ustawy o portach morskich). Przy czym, zgodnie z art. 24 ust. 
1 ustawy, właściwi wojewodowie mają obowiązek przekazania, w drodze 
umowy, nieodpłatnie na własność gminom, na ich wniosek, gruntów Skar-
bu Państwa nieoddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w grani-
cach portów morskich, o których mowa w art. 23 (niemających podstawo-
wego znaczenia dla gospodarki narodowej), w terminie nieprzekraczają-
cym sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Stosownie zaś do art. 5 
ust. 1 ustawy własność akwenów portowych i infrastruktury zapewniają-
cej dostęp do portów morskich przysługuje Skarbowi Państwa i jest wyłą-
czona z obrotu. 

131  Dz. U. z 2017 r. poz. 1933. 

Analiza stanu prawnego



ZAŁĄCZNIKI

71

Podmioty, które w dniu wejścia w życie ustawy o portach morskich132 
wykonywały działalność gospodarczą w zakresie zarządzania porta-
mi morskimi innymi niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodar-
ki narodowej, obowiązane były w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy wystąpić z wnioskiem o koncesję (wymóg art. 32 ustawy 
o portach morskich). Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej133 nie wymagała uzyskania koncesji dla zarządzania 
portami morskimi.

W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego portem morskim 
przez gminę (w trybie art. 23 ust.1 ustawy o portach morskich) zadania 
i uprawnienia podmiotu zarządzającego określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 
i 3 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, 4a i 4b – stosownie do art. 25 ust. 1 tej 
ustawy – wykonuje dyrektor właściwego urzędu morskiego, a zadania 
i uprawnienia określone w art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 4–6, art. 8 ust. 2 pkt 2 
oraz ust. 3, 4a i 4b – wykonuje gmina. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym134 (dalej: „ustawa o samorządzie gminnym”) gmina wykonuje zada-
nia publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jej orga-
nami, w myśl art. 11a, są rada gminy oraz wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta), który wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy (art. 33 
ust. 1). 

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej135 (dalej: „ustawa o obszarach mor-
skich RP”), zgodnie z art. 1 ust. 1, określa położenie prawne obszarów 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej, pasa nadbrzeżnego, portów i przy-
stani morskich oraz zasady korzystania z tych obszarów, a także orga-
ny administracji morskiej i ich kompetencje, a także zdania Państwowej 
Morskiej Służby Hydrograficznej. Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy orga-
nami administracji morskiej są minister właściwy do spraw gospodarki 
morskiej – jako naczelny organ administracji morskiej i dyrektorzy urzę-
dów morskich – jako terenowe organy administracji morskiej. Przy czym, 
zgodnie z art. 38 ust. 2 tej ustawy, minister właściwy do spraw gospo-
darki morskiej sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów  
morskich w zakresie uregulowanym w ustawie oraz w przepisach odręb-
nych. Stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy o obszarach morskich RP do zadań 
organów administracji morskiej należą między innymi sprawy: korzy-
stania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich (pkt 2), budo-
wy i utrzymania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do por-
tów i przystani morskich, z wyłączeniem infrastruktury dostępu służącej 
wyłącznie na użytek morskich portów wojennych (pkt 20), zarządzania 
portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodo-
wej, w których nie powołano podmiotu zarządzającego portem w try-
bie przepisów ustawy o portach morskich, w zakresie przewidzianym 

132  Ustawa weszła w życie 6 sierpnia 1997 r.

133  Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm. Ustawa obowiązywała do 30 kwietnia 2018 r.

134  Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.

135  Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, ze zm.
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w tych przepisach (pkt 21), a także planowania rozwoju portów i przysta-
ni morskich, o których mowa w pkt 21 (pkt 22). Dyrektor urzędu morskiego 
wykonuje swoje kompetencje przy pomocy urzędu morskiego, który jest pań-
stwową jednostką budżetową (art. 39 ust. 4). Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy 
o obszarach morskich RP urzędy morskie tworzy i znosi w drodze rozporządze-
nia minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, który również, po zasię-
gnięciu opinii właściwych wojewodów, w drodze rozporządzenia, określa tery-
torialny zakres działania dyrektorów urzędów morskich i siedziby urzędów 
(art. 40 ust. 2). Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, okre-
ślenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów 
morskich136 utworzono Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Słupsku i Urząd 
Morski w Szczecinie (§ 1). W skład urzędu morskiego wchodzą m.in. kapitanaty 
i bosmanaty portów, przy pomocy których dyrektor urzędu morskiego wyko-
nuje swoje kompetencje w portach morskich (art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy). 

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu 
Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami137 (dalej: „ustawa 
o gospodarce nieruchomościami”). Poza wyjątkami określonymi w tej 
ustawie oraz innych przepisach, organem reprezentującym Skarb Państwa 
w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonują-
cy zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentujący-
mi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze (art. 11 
ust. 1). Organy te są zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami 
w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki (art. 12).

Sprawy dotyczące projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiek-
tów budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej 
w tych dziedzinach zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane138. Definicje pojęć ustawowych, w tym między inny-
mi obiektu budowlanego, budynku i budowli zawarto w art. 3 tej usta-
wy. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania podda-
wane kontrolom okresowym, określonym w art. 62 ust. 1. Właściciele lub 
zarządcy są obowiązani prowadzić książkę obiektu budowlanego (art. 64 
ust. 1). Niewykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiek-
tów stanowi wykroczenie (art. 93 pkt 8).

Dostęp do portów morskich od strony lądu zapewnia sieć dróg publicz-
nych i linii kolejowych. 

Drogi publiczne, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych139 (dalej: „ustawa o drogach publicznych”), dzie-
lą się na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Stanowią one odpo-
wiednio własność Skarbu Państwa oraz właściwego samorządu woje-
wództwa, powiatu i gminy (art. 2a).

136  Dz. U. Nr 98, poz. 438, ze zm.

137  Dz.U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.

138  Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.

139  Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm.
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Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż krajowe, stanowiące połą-
czenia między miastami, mające znaczenie dla województwa i drogi o zna-
czeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych (art. 6 ust. 1).

Stosownie do art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowe-
go „Polskie Koleje Państwowe”140 (dalej: „ustawa o komercjalizacji PKP”) 
liniami kolejowymi zarządzają PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Zgodnie 
z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym141 
(dalej: „ustawa o transporcie kolejowym”) do zadań zarządzającego infra-
strukturą kolejową należy między innymi: utrzymywanie infrastruktury 
kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczny ruch kolejowy (pkt 2); zarzą-
dzanie nieruchomościami będącymi elementem infrastruktury kolejowej 
(pkt 3) oraz budowa, rozwój i modernizacja sieci kolejowej (pkt 4). Zarząd-
ca opracowuje system pobierania opłat na okres obowiązywania rocznego 
rozkładu jazdy pociągów oparty na takich samych zasadach w odniesieniu 
do wszystkich aplikantów dla całej sieci kolejowej (art. 33 ust. 1).

Rada Ministrów podjęła 17 marca 2015 r. uchwałę nr 33/2015 w sprawie 
Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 roku)142. Zgodnie z tym dokumentem podstawowe kierunki funk-
cjonowania portów morskich zostały wskazane w Strategii Rozwoju Por-
tów do 2015 r.143, które uszczegółowiono dodatkowo w strategiach roz-
woju województw nadmorskich oraz portów. Po 2015 r. Strategia Rozwo-
ju Portów do 2015 r. miała być zastąpiona dokumentem Program rozwoju 
polskich portów morskich wdrażającym postanowienia Strategii Rozwoju 
Transportu do 2020 r. 

Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opra-
cowano Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu 
rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 
roku). Według opisu projektu program ma stanowić ramy dla finanso-
wania inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich oraz 
w zakresie dostępu do portów morskich od strony morza i od strony lądu 
w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Rada Ministrów nie pod-
jęła dotychczas uchwały w sprawie projektu144.

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Portów do 2015 r. wsparcie 
inwestycyjne było możliwe ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dalej: „POOIŚ”), 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

140  Dz. U. z 2017 r. poz. 680, ze zm.

141  Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, ze zm.

142  Projekt uchwały przygotowany na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 103 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu 
do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2013 r. poz. 902, ze zm.).

143  Strategia przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 292/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie 
przyjęcia „Strategii rozwoju portów morskich do roku 2015 roku” (stanowi załącznik do tej 
uchwały).

144  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-
rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2036,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-
Programu-rozwoju-polskich-por.html
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regionalnych programów operacyjnych (dalej: „RPO) i Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski Wschodniej oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego 
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybo-
łówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanowiono wspólne przepisy dotyczące Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020, podmioty uczestniczące w reali-
zacji tych programów i polityki oraz tryb współpracy między nimi określa 
ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020145 
(dalej: „ustawa o zasadach finansowania programów w zakresie polityki 
spójności”). Ustawa zawiera regulacje z zakresu polityki rozwoju realizo-
wanej przy współudziale środków z funduszy strukturalnych oraz Fun-
duszu Spójności, służących realizacji unijnej polityki regionalnej. Koniecz-
ność opracowania ustawy wynikała z rozpoczęcia w 2014 r. nowej, sied-
mioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu Unii 
Europejskiej w oparciu o nowy pakiet unijnych aktów prawnych regulu-
jących zasady wdrażania tej polityki. Zgodnie z art. 2 pkt 17 lit. c reali-
zacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności służy regional-
ny program operacyjny uchwalony przez zarząd województwa i przyjęty 
przez Komisję Europejską, odzwierciedlający cele, które mają być osią-
gnięte za pomocą funduszy strukturalnych i będący podstawą realizacji 
działań w nim określonych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju146 (dalej: „ustawa o polityce rozwoju”) pro-
jekt regionalnego programu operacyjnego, przewidującego dofinansowa-
nie pochodzące z budżetu państwa przygotowuje oraz uzgadnia zarząd 
województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju 
regionalnego. Zarząd województwa przyjmuje projekt regionalnego pro-
gramu operacyjnego w drodze uchwały, przed skierowaniem do przyjęcia 
przez Komisję. Instytucja zarządzająca ogłasza w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym regionalny program operacyjny (art. 20 ust. 3), a do 30 czerw-
cakażdego roku zarząd województwa przekazuje sejmikowi wojewódz-
twa informację o realizacji regionalnego programu operacyjnego w roku 
poprzednim (art. 20 ust. 9).

145  Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.  

146  Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, ze zm.  
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa147 (dalej: „ustawa o samorządzie województwa”) samorząd 
województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu 
własnym i na własną odpowiedzialność. Jego organami, w myśl art. 15, 
są sejmik województwa i zarząd województwa, który wykonuje swoje 
zadania przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samo-
rządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych 
(art. 45 ust. 1).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3 samorząd województwa określa strategię 
rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności cel pobudzania 
aktywności gospodarczej i podnoszenie poziomu konkurencyjności i inno-
wacyjności gospodarki województwa. Samorząd województwa, przy for-
mułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego roz-
woju, współpracuje w szczególności z jednostkami lokalnego samorządu 
terytorialnego z obszaru województwa (art. 12 ust. 1 pkt 1).

Zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakre-
sie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” okre-
ślono w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego roz-
woju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego148 (dalej: „ustawa o wspieraniu rozwoju sektora rybackiego”). 
Zadania instytucji zarządzającej we wdrażaniu działań lub pomocy 
technicznej objętych programem operacyjnym w zakresie priorytetów, 
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 oraz 5 i 6 oraz pomocy technicz-
nej, wykonuje, jako instytucja pośrednicząca, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (art. 6 ust. 1 pkt 1). 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych149 (dalej: „ustawa o finansach publicznych) środki 
pochodzące z budżetu UE, w tym środki pochodzące z funduszy struk-
turalnych, są środkami publicznymi. W ustawie tej określono zasa-
dy kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz ich koordyna-
cji w jednostkach sektora finansów publicznych. Stosownie do art. 68 
ust. 1 kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicz-
nych stanowi ogół zadań podejmowanych dla zapewnienia realizacji 
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i ter-
minowy. Celem kontroli zarządczej jest – stosownie do art. 68 ust. 2  
– zapewnienie w szczególności skuteczności i efektywności działania. 
Dla dokonania oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kon-
troli zarządczej prowadzi się audyt wewnętrzny. Stosownie do art. 272 
ust. 1 audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, któ-
rej celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika 
jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontro-
li zarządczej oraz czynności doradcze. Na podstawie art. 285 wydano: 

147   Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, ze zm.  

148   Dz. U. z 2017 r. poz. 1267.  

149   Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 



ZAŁĄCZNIKI

76

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie 
przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego150 (obowiązu-
jące do 31 grudnia 2015 r.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pra-
cy i wynikach tego audytu151 (obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.). W roz-
porządzeniach tych określono szczegółowy sposób i tryb przeprowadza-
nia audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wyni-
kach audytu wewnętrznego. 

W Strategii Rozwoju Transportu do 2020 w obszarze interwencji określo-
nym jako: zwiększenie znaczenia żeglugi morskiej w łańcuchu dostaw 
towarowych i przewozach pasażerskich wyznaczono m.in. następujący 
kierunek interwencji: promowanie rozwoju (promowanej w UE) żeglu-
gi morskiej bliskiego zasięgu, która zdefiniowana została jako przewóz 
ładunków i pasażerów drogą morską pomiędzy portami położonymi 
w geograficznych granicach Europy lub pomiędzy portami nie leżącymi 
w Europie, ale w krajach mających linię brzegową na morzach zamknię-
tych, graniczących z Europą. Niezbędne są zabiegi polegające na uzyska-
niu dla wybranych połączeń statusu autostrad morskich. Żegluga bliskie-
go zasięgu jest bardzo istotnym elementem kreowania zrównoważonego 
rozwoju transportu” (str. 61 i 62 ww. Strategii). W Strategii Rozwoju Por-
tów do 2015 r. w analizie SWOT średnich i małych portów do słabych stron 
zaliczono brak lub małą liczbę stałych połączeń żeglugowych, a do szans 
– rozwój żeglugi bliskiego zasięgu (str. 15). Wskazano, że:

 − w portach średnich i małych należy oczekiwać rozwoju funkcji obsługi 
żeglarstwa morskiego i zalewowego oraz przewozów statkami „białej 
floty”, tj. żeglugi pasażerskiej bliskiego zasięgu (str. 29);

 − w ramach Priorytetu nr 2 pn. „Rozwój oferty usługowej w portach” 
wskazano, że w okresie realizacji strategii Rząd będzie wspierać dalszy 
rozwój ruchu pasażerskiego – w średnich i małych portach dotyczy 
to żeglarstwa morskiego, turystyki wędkarskiej i żeglugi pasażerskiej 
bliskiego zasięgu (str. 32).

W celu poprawy konkurencyjności polskich portów w Polityce morskiej RP 
do 2020 r. wśród koniecznych działań wskazano: promocję żeglugi bliskiego 
zasięgu. Jako wskaźnik realizacji tych działań wskazano liczbę regularnych 
połączeń żeglugowych z innymi portami. (str. 20, 26, 58 dokumentu).

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów152 wska-
zuje między innymi, że:

 − żegluga morska bliskiego zasięgu odgrywa kluczową rolę w zagwaran-
towaniu zrównoważonej mobilności, a także przyczynia się do reali-
zacji innych celów, takich jak ograniczanie zatorów oraz zmniejszenie 
nacisków wywieranych na środowisko;

150  Dz.U. Nr 21, poz. 108.

151  Dz. U. z 2018 r. poz. 506.

152  KOM(2006) 380 wersja ostateczna, Bruksela, 13 lipca 2006 r.
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 − żegluga bliskiego zasięgu utrzymała pozycję jedynego środka trans-
portu zdolnego przeciwstawić się szybkiemu rozwojowi transportu 
drogowego;

 − szybszy rozwój żeglugi bliskiego zasięgu wymaga m.in. zwiększenia 
efektywności portów i lepszej dostępności do strefy przyległej;

 − wymiana najlepszych praktyk (udanych przedsięwzięć) jest kluczo-
wym elementem w zachęcaniu do żeglugi bliskiego zasięgu.

Kierunek koniecznych i konkretnych działań może obrazować Raport 
Polskiego Związku Żeglarskiego pt. „Polski Rynek Żeglarski”, w którym, 
na podstawie badania przeprowadzonego w 2015 r., wskazano, że żegla-
rzom w Polsce brakuje dostępnych licznych i nowoczesnych portów mor-
skich. Problemem wielu portów w Polsce jest brak oczekiwanej infrastruk-
tury (niska jakość sanitariatów i ich niewystarczająca liczba, ograniczenia 
w dostępie do ciepłej wody, wysokie ceny pryszniców w stosunku do czasu 
i jakości, duża odległość do sanitariatów od miejsc cumowania, brak dostę-
pu do prądu, brak/mała liczba koszy na śmieci, ograniczona liczba miejsc 
do cumowania, konieczne wnoszenie opłat w gotówce, hałas, mało profe-
sjonalny bosmanat – konieczność długiego poszukiwania bosmanatu153.

153  S. 87 i 94 Raportu. 
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1933).

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1307).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1202, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 66, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 181).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 799, ze zm.).

9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru 
odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, 
poz. 1361, ze zm.).

10. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. z 2016 r. poz. 678).

11. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. poz. 820, ze zm.).

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 
2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegó-
łowegozakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. 
Nr 206, poz. 1516).

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 
państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).

14. „Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku”, przyjęta uchwałą 
Nr 292/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r.

15. „Polityka morska Rzeczpospolitej Polskiej do 2020 r. (z perspektywą 
do 2030 r.)”, przyjęta uchwałą Nr 33/2015 Rady Ministrów z dnia 
17 marca 2015 r.

16. „Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”, 
przyjęta uchwałą Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r.

17. Dokument Implementacyjny do Strategii rozwoju transportu do 2020 r. 
(z perspektywą do 2030 r.), przyjęty przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju w październiku 2014 r.
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18. „Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 
2020”, przyjęta uchwałą Nr XLII/482/10 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r.

19. „Strategia Rozwoju Sektora Transportu Województwa Zachodnio-
pomorskiego do roku 2020”, przyjęta uchwałą Nr 221/10 Zarządu  
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2010 r.

20. „Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020”, przyjęta uchwałą 
nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 wrze-
śnia 2012 r.
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6.4.  Wykaz średnich i małych portów wraz z podstawowymi danymi
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Nowa Pasłęka 
Braniewo/W-M

Zalew 
Wiślany

- - 1,3 - - X X -

Puck/P
Zatoka 
Pucka

Miejski 
Ośrodek 

Kultury, Sportu 
i Rekreacji  
w Pucku

- 3,2 - - X X a

Tolkmicko/W-M
Zalew 

Wiślany
- 2,0 - X X X -

Władysławowo/P
Morze 

Bałtyckie
Szkuner  
sp. z o.o.

4,0 7,0 X X X X
b
Pg

U
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u

Darłowo/ZP Morze 
Bałtyckie

ZPM Darłowo 
sp. z o.o. 4,0 8,0 i 5,5 X X X X c

Pg

Kołobrzeg/ZP Morze 
Bałtyckie

ZPM Kołobrzeg 
sp. z o.o. 4,7 8, 6,3, 6 

i 3,5 X X X X Pg

Łeba/P Morze 
Bałtyckie - 3,0 3,5 i 5 - X X X Pg

Rowy Ustka/P Morze 
Bałtyckie - 1,2 2,0 i 1,5 - - X - -

Ustka/P Morze 
Bałtyckie

ZPM Ustka 
sp. z o.o. 4,0 6,5 i 5,5 X X X X Pg

Dźwirzyno 
Kołobrzeg/ZP

Zatoka 
Pomorska - 0,85 1,6 i 1,5 - - X - -

154  Określone zarządzeniem – odpowiednio – nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. Przepisy portowe  
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1314, ze zm.), nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2014 r. przepisy portowe 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2157, ze zm.) i nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. przepisy portowe 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2932, ze zm.).

155  Określone zarządzeniem – odpowiednio – nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia 
obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3960, ze zm.), nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Słupsku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portów Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 656) i nr 5 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do 
portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy 
i Wolinie oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3487). 
Tor podejściowy stanowi tor wodny prowadzący z morza terytorialnego do portu morskiego (zgodnie z § 2 pkt 35 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 101, poz. 645).
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Dziwnów/ZP Zatoka 
Pomorska

ZPM 
Dziwnów * 4,5, 2,7  

i 2,0 - X X X Pg

Kamień 
Pomorski/ZP

Zalew 
Kamieński

Marina 
Kamień 

Pomorski  
sp. z o.o.

* 2,7 i 2,0 - X X X -

Karsibór 
Świnoujście/ZP Mulnik - - - - - - - - 

156

Lubin 
Międzyzdroje/ZP

Zalew 
Szczeciński - - 2,5 i 2,0 - - X X -

Mrzeżyno 
Trzebiatów/ZP

Zatoka 
Pomorska

ZPM 
Mrzeżyno * 3,5 i 3,0 - X X X Pg

Nowe Warpno/
ZP

Zatoka 
Nowowar-
pieńska

- * 3,0 - X X X Pg

Przytór 
Świnoujście/ZP

Wielka 
Struga - - - - - X X -

161

Sierosław Wolin/ZP Cieśnina 
Dziwna - - - - - - X -

Stepnica/ZP Zalew 
Szczeciński

Urząd Miasta 
i Gminy 
Stepnica

3,22 4,0, 3,0  
i 2,5 X X X X a

Trzebież Police/ZP Zalew 
Szczeciński - * 4,5 i 4,0 - X X X Pg

Wapnica 
Międzyzdroje/ZP

j. Wicko 
Wielkie

Marina 
Międzyzdroje- 

-Wapnica  
sp. z o.o.

- 3,0, 2,5  
i 2,0 - - - X -

Wolin/ZP Cieśnina 
Dziwna - * 2,7 i 2,0 - X X X -

a handlowa (zaopatrywanie w paliwo jednostek pływających)
b przemysłowa (przetwórstwo rybne i stocznia)
c przemysłowa (przetwórstwo rybne)
Pg przejście graniczne
P województwo pomorskie
W-M województwo warmińsko-mazurskie
ZP województwo zachodniopomorskie
* aktualne dopuszczalne zanurzenie statków określa Kapitan (Bosman) Portu 

156  Z informacji Prezydenta Miasta Świnoujście z 11 października 2017 r. (uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK) wynika, 
że znajdujące się na terenie Gminy Porty w: Karsiborze i Przytorze mają zostać zlikwidowane. Gmina Miasto Świnoujście planowała 
powołanie w sąsiedztwie tych miejsc przystani morskich, w których przeprowadzone zostaną inwestycje mające na celu ich rozwój. 
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6.5. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
8. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych
9. Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

10. Sejmowa Komisja Infrastruktury
11. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
12. Senacka Komisja Infrastruktury
13. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
14. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
15. Minister Finansów
16. Wojewoda Pomorski
17. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
18. Wojewoda Zachodniopomorski
19. Marszałek Województwa Pomorskiego
20. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
21. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
22. Starosta Pucki
23. Prezydent Miasta Elbląg
24. Prezydent Miasta Kołobrzeg
25. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
26. Burmistrz Miasta Trzebiatów
27. Burmistrz Miasta Ustka
28. Burmistrz Miasta Władysławowo
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6.6. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.7. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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