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I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej1, 

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa 

 

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 

od 16 listopada 2015 r. 

 

1. Zgodność założeń planów realizacji poszczególnych projektów flagowych 
z celami określonymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
2023 (z perspektywą do 2030 r.), 

2. Zarządzanie projektami flagowymi, 

3. Finansowanie projektów flagowych, 

4. Realizacja projektów flagowych, 

5. Monitorowanie realizacji poszczególnych projektów, 

6. Nadzór nad działaniami jednostek realizujących projekty, za które odpowiada 
Ministerstwo. 

 

Od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2019 r., z uwzględnieniem faktów spoza tego 
okresu, mających istotne znaczenie do kontrolowanej działalności. 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

1. Lidia Różycka, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KGP/107/2019 z dnia 21 października 2019 r. 

2. Grażyna Cirko, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KGP/106/2019 z dnia 21 października 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-6) 

  

                                                      
1  Dalej także: MGMiŻŚ. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia realizację przez Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej4 zadań w ramach Programu Batory5.  

Zgodnie z zapisami SOR Minister GMiŻŚ wskazany został jako odpowiedzialny za 
przygotowanie i realizację projektu strategicznego Nowoczesne produkty przemysłu 
okrętowego, w ramach którego miał być realizowany Program Batory. 

Minister GMiŻŚ nie podjął działań mających na celu stworzenie dla Programu Batory 
dokumentacji zarządczej, zapewniającej podejście projektowe wymagane przez 
SOR. W konsekwencji, Program Batory realizowany był bez zatwierdzonego planu, 
bez określenia potrzeb oraz celów i wskaźników realizacji, bez ustalonego harmo-
nogramu i budżetu. Nie dokonano analizy ryzyka i przewidywanych skutków, w tym 
proponowanego sposobu reakcji na ryzyko. Nie ustalono formalnie składu zespołu 
projektowego i nie określono zakresu kompetencji poszczególnych podmiotów 
uczestniczących w Programie lub poszczególnych projektach. 

Minister GMiŻŚ nie stworzył także systemu i zasad monitorowania realizacji pro-
gramu, które umożliwiłoby m.in. sprawne podejmowanie działań w przypadku poja-
wiania się ryzyk wpływających negatywnie na jego realizację. Mimo rekomendacji 
Rządowego Biura Monitorowania Projektów6 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów7, 
MGMiŻŚ nie zapewniło metodyki zarządzania projektami, za których realizację od-
powiadało. Przy realizacji Programu Batory nie stworzono własnej metodyki, jak 
również nie stosowano metodyki opracowanej i rekomendowanej przez RBMP. 

W wyniku powyższych zaniedbań nie zostały podjęte skuteczne środki zaradcze 
w sytuacji wystąpienia istotnych nieprawidłowości w projekcie Promy dla PŻB oraz 
zagrożeń dla jego dalszej realizacji. Minister GMiŻŚ, jako odpowiedzialny za Pro-
gram Batory, nie ustalił sposobu reagowania w tak krytycznej sytuacji, nie zapewnił 
mechanizmów dialogu i współpracy w celu wypracowania działań naprawczych.  

Projekt Promy dla PŻB, mimo zawarcia w dniu 8 marca 2017 r. kontraktu między 
Polską Żegluga Bałtycką SA8 (zamawiający armator) a Morską Stocznią Remontową 
„Gryfia” SA9 (wykonawca budowy promu), po trzech latach nie ma zamkniętego 
etapu przygotowawczego, nie zapewniono finansowania budowy promu, a według 
danych z systemu MonAliZa10 opóźnienie w realizacji wynosi co najmniej osiem 
miesięcy (do końca lipca 2019 r. miał być ukończony projekt techniczny, a do końca 
sierpnia 2019 r. miało być podpisane tzw. Addendum, czyli umowa wykonawcza do 
kontraktu z 8 marca 2017 r.). 

W pozostałych trzech projektach, wchodzących w skład Programu Batory, nie wy-
stąpiły dotychczas nieprawidłowości zagrażające ich realizacji, przy czym projekty te 
były na wstępnych etapach. W projekcie Zielona Stocznia MGMiŻŚ było członkiem 

                                                      
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
4  Dalej: Minister GMiŻŚ. 
5  Projekt flagowy, wskazany do realizacji w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. 
(M. P. poz. 260), dalej: SOR. 

6  Dalej: RBMP. 
7  Dalej: KPRM. 
8  Dalej: PŻB SA. 
9  Dalej: MSR SA. 
10  MonAliZa (Monitoring-Analiza-Zarządzanie) to system informatyczny administrowany przez 

RBMP w KPRM, stanowiące narzędzie do zarządzania projektami, programami i portfelami pro-
jektów. Ma za zadanie ułatwić wdrażanie strategii oraz zarządzanie projektami tak, aby przynosiły 
rzeczywiste korzyści oraz dostarczały nowe możliwości.  

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie  
oceny ogólnej 
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oraz jednym z założycieli, wraz Krajową Izbą Gospodarczą11, grupy roboczej 
o charakterze eksperckim. MGMiŻŚ aktywnie uczestniczyło we wstępnym etapie 
realizacji projektu. W projekcie INNOship rola MGMiŻŚ ograniczona była do zbiera-
nia informacji o jego realizacji i wprowadzaniu danych do systemu informatycznego 
MonAliZa. Realizacja projektu I-Offshore znajduje się na wstępnym etapie. MGMiŻŚ 
rozpoczęło organizację grupy roboczej do spraw tego projektu. 

Od trzeciego kwartału 2019 r. monitoring strategiczny realizacji Programu Batory był 
prowadzony wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego MonAliZa. Rola 
MGMiŻŚ w ramach tego monitoringu ograniczona była do zbierania od podmiotów 
realizujących projekty Programu Batory informacji o stanie ich realizacji i wprowa-
dzania tych danych, bez weryfikacji, do systemu MonAliZa. Efekty prowadzonego 
monitoringu, zdaniem NIK, nie były przydatne do skutecznego zarządzania i nadzo-
ru nad realizacją Programu. Sposób gromadzenia i przetwarzania informacji 
o poszczególnych projektach nie pozwalał na dokonywanie rzetelnych ocen stopnia 
ich realizacji, osiąganych celów i zagrożeń związanych z nieprawidłowym postępem 
prac. Przykładowo w systemie MonAliZa na dzień 31 stycznia 2020 r. MGMiŻŚ 
określiło dla projektu Promy dla PŻB procentowy stopień zaawansowania na pozio-
mie 31%, gdy faktycznie projekt ten do dnia zakończenia kontroli NIK nie wszedł 
w fazę procesu wykonawczego.  

Minister GMiŻŚ sporządzał raporty oraz sprawozdania z realizacji poszczególnych 
projektów i przekazywał je do Ministerstwa Rozwoju, KPRM oraz Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju. Zdaniem NIK, przedstawione w raportach dane były niepełne 
i uprzednio niezweryfikowane. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą MGMiŻŚ uczestniczyło w realizacji Programu Batory, 
składającego się z czterech projektów: Zielona Stocznia w Polsce13, Promy dla Pol-
skiej Żeglugi Bałtyckiej14, INNOship oraz I-offshore. 

SOR, w tym projekty flagowe, miały być realizowane z wykorzystaniem podejścia 
projektowego, którego wdrożenie miało opierać się na budowaniu struktur projekto-
wych, zarówno w poziomym przekroju danej struktury organizacyjnej oraz współpra-
cy poszczególnych ministerstw i instytucji. 

1. Zgodność założeń planów realizacji Programu Batory 
z celami określonymi w SOR 

W początkowej fazie programowania Departament Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ15 
prowadził działania o charakterze roboczym i analitycznym, związane 
z rozpoznaniem potrzeb polskiej branży stoczniowej, obszarami wpisującymi się 
w ideę aktywizacji i wykorzystania potencjału polskiej gospodarki, a także identyfika-
cji podmiotów chętnych do współpracy. Głównym celem była aktywizacja branży 
stoczniowej w Polsce, w tym identyfikacja zagadnień, które mogłyby być rozwijane 
w ramach SOR. W efekcie prac roboczych ustanowione zostały dwa projekty, tj.: 

                                                      
11  Dalej: KIG. 
12  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 

cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena 
w formie opisowej. 

13  Dalej: Zielona Stocznia. 
14  Dalej: Promy dla PŻB. 
15  Dalej: DGM. 

Opis stanu  
faktycznego 
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projekt strategiczny Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego oraz projekt fla-
gowy Batory. 

W Karcie projektu (fiszce) dla Programu Batory z dnia 26 października 2016 r. 
wskazano między innymi: 

– podmiot wiodący, to jest MGMiŻŚ; 

– cel projektu - zapewnienie jak najpełniejszego wykorzystania potencjału polskich 
stoczni, w tym stymulowanie projektowania i budowy polskich promów pasażer-
skich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji większych, wy-
specjalizowanych jednostek o wyższej wartości dodanej, z jednoczesnym, kom-
plementarnym wykorzystaniem części istniejącej infrastruktury stoczniowej do 
stworzenia „zielonej stoczni” (oraz uzyskaniem komparatywnej przewagi Polski 
w Europie); 

– trzy wskaźniki: 

 portfel zamówień na nowe jednostki wzrośnie przynajmniej o 20%, 

 liczba zatrudnionych w przemyśle okrętowym wzrośnie przynajmniej o 3 tys. 
osób do 2020 r.; 

 potencjał demontażowy dla dwóch średnich statków miesięcznie (zdolność 
demontażowa) do 2020 r. 

– cztery autonomiczne części: 

 budowa promów pasażerskich dla polskich armatorów; 

 I-SHIP (Smart Ship Technologies); 

 I-PLA (innowacyjna platforma offshore); 

 Stworzenie zielonej stoczni w Polsce (ship scrapping/ship recycling). 

W SOR ustalono, że celem Programu Batory jest stymulowanie rozwoju technologii, 
projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, prze-
sunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji, innowacyjnych produktów 
i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej. 

Projekt Promy dla PŻB 

Zgodnie z Kartą Projektu, planowano zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pro-
mów: samochodowo-pasażerskiego (ro-pax), przeznaczonego do eksploatacji 
w żegludze morskiej oraz przewozów drogą morską pasażerów i ładunków (ro-ro) 
między polskim portem Świnoujście i szwedzkim portem Ystad. Projekt dotyczył 
wymiany floty polskiego armatora na jednostki nowe, zbudowane w polskiej stoczni. 
Projekt był przedsięwzięciem o charakterze komercyjnym, przy czym kwestie doty-
czące jego zasadności ekonomicznej, ryzyk, modelu finansowania, harmonogramu 
zależały od działań podmiotów zaangażowanych w budowę promu, w tym przede 
wszystkim armatora, czyli PŻB SA. Z informacji znajdujących się w fiszkach 
i formularzach przekazywanych przez Zarząd PŻB SA do DGM wynika, że planowa-
no wybudowanie dwóch jednostek nowoczesnych, wykorzystujących aktualne roz-
wiązania technologiczne i spełniające wymogi w zakresie ochrony środowiska natu-
ralnego. 

W dniu 9 czerwca 2016 r. w Szczecinie podpisany został list intencyjny16 w sprawie 
budowy promów dla PŻB SA. Zamieszczenie projektu w ramach SOR stanowiło 

                                                      
16  List intencyjny w sprawie budowy promów pasażersko-samochodowych został podpisany przez 

następujące podmioty (Strony): Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego SA, Stocznia 
Remontowa „NAUTA” SA, MSR SA, Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o.o. (jako kontynuator 
przemysłu stoczniowego w Szczecinie) – występujący jako Wykonawcy; PŻB SA – Zamawiający 
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wzmocnienie pozycji armatora, jako podmiotu kreującego zapotrzebowanie na nowe 
jednostki w swojej flocie (idea przedmiotowej części Programu Batory może być 
rozciągnięta również na rozbudowę floty innych polskich armatorów promowych)17. 

Projekt Zielona Stocznia 

Założenia projektu Zielona Stocznia wynikały z analiz prowadzonych przez KIG 
i stały się przedmiotem prac grupy roboczej, której skład opisano w pkt. 2 wystąpie-
nia. Koncepcja projektu była oparta o ideę gospodarki w obiegu zamkniętym, możli-
wie jak najszerzej absorbującej krajowe zaplecze techniczne, technologiczne 
i naukowe. Projekt przewidywał powstanie zakładu recyklingu statków. Uzasadnie-
niem realizacji było optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów przemysłowych, 
w tym części infrastruktury stoczniowej oraz wykreowanie nowych miejsc pracy. 
Zakład miał prowadzić działalność polegającą na demontażu statków w celu odzy-
skania elementów przydatnych po przygotowaniu do ponownego użycia. Jednocze-
śnie zakład miał w sposób bezpieczny i zgodny z normami środowiskowymi zabez-
pieczać odpady niebezpieczne. Projekt wpisywał się w tematykę prac Komitetu po-
wołanego na podstawie art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE18. 

Projekt INNOship 

Projekt jest inicjatywą środowiska branży morskiej, w szczególności Związku Praco-
dawców „Forum Okrętowe”, zbieżną z początkowymi założeniami MGMiŻŚ 
w zakresie programu wspierającego innowacyjność w polskiej gospodarce morskiej. 
Ma on charakter programu sektorowego i jest w całości prowadzony przez Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju19. 

Projekt I-Offshore 

Przedmiotem projektu I-Offshore (Innowacyjna platforma offshore) jest uzyskanie 
przez polskich przedsiębiorców przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku offsho-
re, m.in. w zakresie: projektowania i produkcji nowatorskich, wielofunkcyjnych modu-
łowych platform dla urządzeń i systemów offshore; eksploatacji podmorskich zaso-
bów gazu ziemnego i ropy naftowej przy wykorzystaniu platform oraz wykorzystaniu 
platform w budowie morskich elektrowni wiatrowych. Realizacja projektu bazować 
będzie na potencjale naukowym i technicznym polskich jednostek naukowych, biur 
projektowych oraz przemysłu. 

Do czasu zakończenia kontroli MGMiŻŚ pozyskało od Centrum Techniki Okrętowej 
SA20 wstępną analizę w zakresie projektu. MGMiŻŚ podjęło działania w celu powo-
łania grupy roboczej złożonej z przedstawicieli administracji rządowej, ekspertów 
branżowych i nauki. Rozpoczęcie działalności prac grupy roboczej zaplanowane 
zostało na 2020 r. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

Założenia sformułowane w Karcie projektu z 2016 r., w oparciu o którą działały gru-
py robocze ustanowione do projektów tworzących Program Batory, były zgodne 
z celami określonymi w SOR.  

                                                                                                                                       
oraz PFR SA (działający w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych) i Po-
wszechna Kasę Oszczędności Bank Polski SA – Instytucje Finansowe. 

17  Pismo znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK z 5 grudnia 2019 r. 
18  Pismo znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK z 5 grudnia 2019 r. 
19  Dalej: NCBR. 
20  Dalej: CTO SA. 

Stwierdzone  
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Zarządzanie Programem Batory 
MGMiŻŚ nie wydało ani nie otrzymało dedykowanych dla Programu Batory decyzji 
lub wytycznych dotyczących ustanowienia ról projektowych (np. powołania grup 
roboczych, zespołów zadaniowych, komitetów sterujących). Według DGM21 KPRM 
była ówcześnie w trakcie opracowywania materiałów stanowiących metodykę za-
rządzania projektami i programami. Dokumenty wsparcia zarządzania projektami 
w ministerstwach dyskutowane były na posiedzeniach Rady Monitorowania Portfela 
Projektów Strategicznych22. 

Dla projektu Zielona stocznia powołana została grupa robocza, działająca na pod-
stawie opracowanego w tym celu regulaminu. Model procedowania tego projektu ma 
zostać zastosowany także do projektu I-offshore. 

(akta kontroli str. 438-447) 

Według wyjaśnień DGM23, z uwagi na charakter projektów Programu Batory, kwe-
stie dotyczące modelu finansowania, studium wykonalności, dokładniejszego okre-
ślenia budżetu itp. były i są określane w toku prowadzonych prac przez podmioty 
zaangażowane w realizację danego projektu, albo dedykowanej grupy roboczej. 
Uczestnictwo MGMiŻŚ w Programie Batory polegało – według tych wyjaśnień – 
przede wszystkim na monitorowaniu prowadzonych działań przez podmioty, które je 
realizują i programują, tj. poprzez pozyskiwanie danych odpowiednio od: 

– Zarządu PŻB SA w zakresie projektu Promy dla PŻB, 

– KIG oraz grupy roboczej ds. utworzenia zielonej stoczni w Polsce w zakresie 
projektu Zielona stocznia, 

– NCBR w zakresie projektów INNOship i I-Offshore. 

(akta kontroli str. 71-77, 1366-1372) 

MGMiŻŚ przyjęło koncepcję prowadzenia prac w trybie roboczym (rozmowy 
z branżą, zapoznawania się z materiałami branżowymi oraz treścią branżowych 
portali informacyjnych). Założono, że szczegółowa weryfikacja wykonalności projek-
tów, w tym technologiczna i rynkowa, odbędzie się na etapie realizacji przez pod-
mioty odpowiedzialne. Według MGMiŻŚ, projekty ujęte w Programie Batory dotyczy-
ły różnych powiązanych ze sobą obszarów aktywności gospodarczej, zaplecza nau-
kowego i kwestii wykonania, a każdy z nich mógłby funkcjonować oddzielnie. 

DGM prowadził działania pod nadzorem i za wiedzą Kierownictwa MGMiŻŚ, w tym 
przede wszystkim ówcześnie nadzorującego prace DGM Podsekretarza Stanu 
w MGMiŻŚ Pawła Brzezickiego. Według wyjaśnień Dyrektora DGM24 w związku 
z przyjętym modelem prac skupiono się na realizacji celu, którym było jak najsolid-
niejsze umiejscowienie spraw stoczniowych w powstającym nowym systemie rozwo-
ju kraju. Prace były prowadzone równolegle do powstawania SOR. Zgody na proce-
dowanie określonych kierunków działań były wydawane zgodnie z przyjętym robo-
czym modelem współpracy, przede wszystkim ustnie.  

(akta kontroli str. 438-447) 

Według wyjaśnień DGM25 postępowanie z projektami w MGMiŻŚ wynikało z praktyki 
działania i potrzeby dostosowania do charakterystyki projektów ujętych w Programie 

                                                      
21  Pismo znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK z 5 grudnia 2019 r. 
22  Organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów powołany zarządzeniem nr 58 Prezesa Rady Mini-

strów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicz-
nych (M. P. poz. 442, ze zm.). Dalej: RMPS. 

23  Pismo z dnia 28 października 2019 r. znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK. 
24  Pismo z dnia 28 października 2019 r. znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK. 
25  Pismo znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK z 5 grudnia 2019 r. 
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Batory. Projekty były programowane i realizowane w sytuacji, kiedy równolegle trwa-
ły prace nad samym SOR, a następnie systemem MonAliZa. Zdaniem MGMiŻŚ nie 
było możliwe pełne odwzorowanie czy ujednolicenie definicyjne danych agregowa-
nych do systemu, który powstał po rozpoczęciu realizacji poszczególnych projektów, 
różniących się charakterystyką oraz wymagających działań podmiotów funkcjonują-
cych na określonym rynku z określonymi sposobami działania przyjętymi w branży 
(np. kwestia organizowania budowy statku).  

(akta kontroli str. 438-447) 

W MGMiŻŚ nie została powołana komórka odpowiedzialna za koordynację strate-
giczną w zakresie SOR. Zadania te zostały podzielone zgodnie z właściwością me-
rytoryczną komórek organizacyjnych MGMiŻŚ. Zakres właściwości określały regu-
laminy wewnętrzne biur i departamentów MGMiŻŚ, i w oparciu o te regulacje 
MGMiŻŚ proceduje m.in. zadania dotyczące Programu. 

(akta kontroli str. 71-353, 438-447, 2097) 

Według KIG26 na potrzeby realizacji projektu Zielona Stocznia opracowano doku-
mentację grupy roboczej. Pomysł tego projektu powstał jesienią 2015 r., jako inicja-
tywa środowisk przedsiębiorców skupionych w KIG. Przeprowadzone konsultacje 
wykazały, że projekt wpisuje się w ramy nowej polityki rozwojowej i może stanowić 
uzupełnienie dla większego projektu odbudowy przemysłu stoczniowego w Polsce. 
Celem projektu Zielona Stocznia było uruchomienie efektu synergii z połączenia 
istniejącego potencjału kadrowego, technicznego i finansowego dla pełniejszego 
wykorzystania istniejących już zasobów stoczniowych w Polsce. 

W dniu 24 maja 2017 r. z inicjatywy KIG i MGMiŻŚ powołano grupę roboczą 
o charakterze eksperckim, której przewodniczyli przedstawiciele KIG oraz MGMiŻŚ. 
Do września 2019 r. grupa odbyła dziesięć posiedzeń, z których sporządzono spra-
wozdania. Głównym zadaniem grupy roboczej było zweryfikowanie i pogłębienie 
przygotowanego przez KIG opracowania pn. „Koncepcja wykonalności Projektu 
Zielona Stocznia w Polsce”. W składzie grupy roboczej byli przedstawiciele podmio-
tów dysponujących wiedzą i doświadczeniem w zakresie gospodarki morskiej, 
przemysłu stoczniowego i przerobu odpadów, w tym: CTO SA, Polskiego Rejestru 
Statków SA, Akademii Morskiej w Szczecinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, Stoczni Szczecińskiej 
Sp. z o. o., MSR SA, izb gospodarczych, instytutów badawczych oraz MGMiŻŚ 
i KIG. 

KIG wraz z MGMiŻŚ, w ramach kierowania pracami grupy systematycznie opraco-
wywali i kompletowali dokumentację przebiegu realizacji projektu.  

Według KIG27 pracami grupy roboczej projektu kieruje przewodniczący (powołany 
przez KIG) lub zastępca przewodniczącego (powołany przez MGMiŻŚ). Spotkania 
grupy zwołuje się, co do zasady, przeciętnie raz na kwartał. W ramach posiedzeń 
planuje się, organizuje i wykonuje pracę nad projektem, w tym ustala terminy 
i program kolejnych etapów pracy grupy. 

KIG w ramach prac nad projektem zapewniała obsługę organizacyjną i techniczną 
prac grupy roboczej oraz wykonywanie zadań W szczególności KIG: koordynowała 
przygotowania oraz dostarczała materiały i projekty dokumentów przeznaczonych 
do rozpatrzenia, w tym projekty stanowisk i opinii, prowadziła dokumentację zarząd-
czą przebiegu spotkań grupy roboczej, opracowywała informacje i sprawozdania. 

                                                      
26  Pismo z dnia 7 stycznia 2020 r., znak: KIG/1/2020. 
27  Pismo z dnia 7 stycznia 2020 r., znak: KIG/1/2020. 



 

9 

Przygotowywanie dokumentacji oraz obsługę organizacyjną grupy roboczej KIG 
zapewniała na swój koszt. Udział w pracach grupy przedstawicieli podmiotów ją 
tworzących był nieodpłatny, a koszty logistyki swoich przedstawicieli (przejazdy, 
hotele i inne wydatki) pokrywają podmioty uczestniczące w grupie.  

(akta kontroli str. 122-170, 420-437, 1364-1372, 1392-1395) 

Według NCBR28 program sektorowy INNOship został zainicjowany przez Związek 
Pracodawców „Forum Okrętowe”, którego członkami są stocznie produkcyjne 
i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, 
a także inne podmioty aktywne w branży przemysłu stoczniowego. Związek Praco-
dawców „Forum Okrętowe” w 2017 r., w odpowiedzi na skierowane przez NCBR 
zaproszenie do składania ofert, złożył studium wykonalności programu sektorowego, 
będące jednocześnie wnioskiem o jego ustanowienie. MGMiŻŚ zgłosiło projekt do 
SOR w ramach Programu Batory i monitoruje jego realizację poprzez zbieranie da-
nych oraz wprowadzanie ich do systemu MonAliZa. 

(akta kontroli str. 632-1353) 

W projekcie I-offshore MGMiŻŚ pozyskało od CTO SA wstępną analizę w zakresie 
projektu. MGMiŻŚ podjęło działania w celu powołania grupy roboczej złożonej 
z przedstawicieli administracji rządowej, ekspertów branżowych i nauki. Rozpoczę-
cie działalności prac grupy roboczej zaplanowane zostało na 2020 r. 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następującą nieprawidłowość.  

MGMiŻŚ, odpowiedzialne za realizację Programu Batory, nie zapewniło podejścia 
projektowego w zarządzaniu Programem Batory. Nie opracowano dokumentacji 
zarządczej, obejmującej określenie celów, zakres działań, role projektowe oraz har-
monogram realizacji. Było to niezgodne z założeniami SOR, która zakładała wdro-
żenie takiego podejścia opartego na budowaniu struktur projektowych i portfolio 
projektów. Miało to na celu operacjonalizację działań, w tym wskazanie podmiotów 
odpowiedzialnych oraz systemu monitorowania i oceny Zadania dotyczące Progra-
mu podzielone były według właściwości merytorycznej poszczególnych komórek 
organizacyjnych, zgodnie z regulaminem organizacyjnym i regulaminami wewnętrz-
nymi biur i departamentów MGMiŻŚ. 

Ze względu na brak podejścia projektowego nie wszystkie informacje były przeka-
zywane do DGM, którego dyrektor pełnił rolę kierownika Programu Batory, a naczel-
nik podległego DGM Wydziału Przemysłu Okrętowego29 pełnił rolę lidera trzech 
projektów oraz rolę patrona30 w projekcie Promy dla PŻB. Korespondencja, która 
wpływała od MSR SA do wiadomości Ministra GMiŻŚ, dotycząca opóźnienia w rea-
lizacji projektu Promy dla PŻB, była przekazywana zgodnie z Instrukcją Kancelaryj-
ną tylko do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. W konsekwencji nie było moż-
liwe sprawowanie skutecznego nadzoru nad projektem Promy dla PŻB. Minister 
GMiŻŚ wyjaśnił31, że nie było uzasadnionej potrzeby tworzenia dodatkowej procedu-
ry w zakresie realizacji Programu Batory, ponieważ dokumentacja w tym zakresie 
podlega Instrukcji Kancelaryjnej. 

                                                      
28  Pismo z dnia 20 grudnia 2019 r. znak:BDP-SKO.090.10.2019.MG2. 
29  Wydział ten zajmował się opracowaniem założeń do projektów, które później zostały ujęte 

w SOR. 
30  Rola przypisana w systemie MonAliZa pracownikowi Ministerstwa, który był odpowiedzialny za 

zbieranie informacji o realizacji projektu, choć rola ta nie została wyznaczona w żadnym doku-
mencie. 

31  Pismo z dnia 10 lutego 2020 r., znak: BKAW.ZSWP.0910.20.2019.JK. 
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MGMiŻŚ nie miało także opracowanej metodyki zarządzania realizowanymi projek-
tami. Było to niezgodne z rekomendacjami RBMP32, zawartymi w Standardach za-
rządzania projektami strategicznymi (opracowanymi przez RBMP we wrześniu 
2018 r.). Minister GMiŻŚ nie spowodował opracowania własnej metodyki zarządza-
nia tego typu projektami lub jej implementowania z opracowania RBMP. Program 
Batory nie posiadał więc jakiejkolwiek metodyki zarządzania (ogólnie stosowanej 
w MGMiŻŚ lub specjalnie dedykowanej temu Programowi). Minister GMiŻŚ nie 
stworzył też struktury zarządczej Programu, w tym Komitetu Sterującego czy Rady 
Programu. Brak powyższego podejścia projektowego do Programu Batory spowo-
dował niejasny podział kompetencji poszczególnych uczestników, nieprecyzyjność 
celów oraz brak procedur podejmowania decyzji, uzgadniania stanowisk i modyfiko-
wania założeń Programu w sytuacji wystąpienia krytycznych zdarzeń zagrażających 
jego realizacji. 

(akta kontroli str. 71-353, 438-447, 2097) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia, pod względem rzetelności, niezastoso-
wanie przy realizacji Programu Batory jakiejkolwiek metodyki zarządzania tym Pro-
gramem, wbrew wyrażonej w SOR woli podejścia projektowego oraz rekomenda-
cjom RBMP. Uniemożliwiło to określenie zakresu przedmiotowego Programu oraz 
ocenę wykonalności i efektywności projektu jako podstawy decyzji o jego realizacji 
oraz ustalenia wskaźników osiągnięcia celów. Spowodowało też nieprzejrzystość 
podziału zadań oraz odpowiedzialności poszczególnych podmiotów uczestniczących 
w Programie. W konsekwencji wady te istotnie obniżyły jakość zarządzania Progra-
mem Batory oraz skuteczność jego realizacji. 

 

3. Finansowanie Programu Batory 
Według DGM33 określenie i zapewnienie finansowania projektów w ramach Progra-
mu Batory, ze względu na ich charakter, zależało od podmiotów je realizujących. 
Dane finansowe, w tym zapotrzebowanie oraz wskazane źródła pozyskania finan-
sowania zostały zawarte w fiszkach wypełnionych przez podmioty realizujące pro-
jekty. Rolą MGMiŻŚ nie było zapewnienie finasowania poszczególnych projektów. 
Potrzeba rozpoznania, a także pozyskania finansowania oraz dokonania odpowied-
niego montażu finansowego była oczywista dla podmiotów realizujących Program 
Batory. W przypadku projektu INNOship finansowanie wynikało z zasad finansowa-
nia programów strategicznych w ramach NCBR. 

 (akta kontroli str. 438-447) 

Według MGMiŻŚ34 planowane źródła finansowania dla projektu Promy dla PŻB to: 
środki własne PŻB SA w kwocie 75 000,0 tys. zł, Funduszu Rozwoju Spółek SA35 
w kwocie 100 000,0 tys. zł, Funduszu Inwestycji Kapitałowych - 200 000,0 tys. zł, 
Polskiego Funduszu Rozwoju SA36 oraz kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego37 i 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 409 000,0 tys. zł. Jak wynika z ustaleń kon-
troli NIK w PŻB SA, finansowanie projektu nie zostało zapewnione, ponieważ PŻB 
środki własne przeznaczyła na zakup i modernizację używanego promu m/f Craco-
via, natomiast FRS SA, mimo pozytywnego wyniku Testu Prywatnego Inwestora, nie 

                                                      
32  Działającego w strukturze KPRM od kwietnia 2018 r. 
33  Pismo znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK z 5 grudnia 2019 r. 
34  Tabela podsumowująca realizację programu Batory na dzień 27 stycznia 2020 r. 
35  Dalej: FRS SA. 
36  Dalej: PFR SA. 
37  Dalej: BGK. 
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podjął decyzji o podwyższeniu kapitału akcyjnego PŻB SA o kwotę 100 000,0 tys. zł. 
Ponadto niezależny doradca techniczny, na zlecenie BGK, jako potencjalnej instytu-
cji finansującej budowę promu, dokonał oceny wykonawcy promu (MSR SA). Nega-
tywna ocena potencjału technicznego i organizacyjnego MSR SA uniemożliwiła 
pozyskanie finansowania dłużnego.  

Zarząd PŻB SA w dniu 27 marca 2019 r. podjął uchwałę38 w sprawie zwrócenia się 
do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego 
Spółki o kwotę 100 000,0 tys. zł, co zdaniem Zarządu, było warunkiem koniecznym 
podpisania Aneksu nr 5 do Kontraktu. Zarząd PŻB SA uzasadniał potrzebę podwyż-
szenia kapitału zakładowego tym, że banki i instytucje finansowe wymagały wkładu 
własnego wynoszącego ok. [...]39 wartości Kontraktu. Podwyższenie kapitału miało 
uzupełnić możliwości własne PŻB SA, które według opracowanego modelu finanso-
wania i przepływów finansowych Spółki szacowane były maksymalnie na 120 000,0 
tys. zł. Ostatecznie jednak, w piśmie do Ministra GMiŻŚ z dnia 14 maja 2019 r. Za-
rząd PŻB SA poinformował, m.in. o podjęciu uchwały zmieniającej40 poprzednią 
uchwałę. W nowej uchwale warunek dokapitalizowania Spółki nie jest już warunkiem 
koniecznym do uzyskania stosownych zgód korporacyjnych do Aneksu nr 5. Został 
też przesunięty na czas zawarcie Addendum do Kontraktu. 

Do dnia zakończenia kontroli, tj. do 31 stycznia 2020 r. nie uzyskano zgód korpora-
cyjnych do wejścia w życie Aneksu nr 5 do Kontraktu, nie zostało podpisane Adden-
dum do Kontraktu. Nie doszło także do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 
co miało poprawić jej wiarygodność kredytową. 

(akta kontroli str. 1688-1718, 2167, 2282-2383) 

Szacowany budżet pierwszego etapu projektu Zielona Stocznia41, przy uwzględnie-
niu wsparcia z NCBR, opiewa na 37 340,0 tys. zł netto (w tym część badawczo-
rozwojowa 7 100,0 tys. zł netto). Zakład Recyklingu Statków Sp. z o. o. (spółka ce-
lowa zawiązana w dniu 1 lipca 2019 r. przez KIG i MSR SA w ramach realizacji pro-
jektu Zielona Stocznia) prowadzi ponowne zwymiarowanie kosztowe przedsięwzię-
cia, mające na celu weryfikację i uszczegółowienie dotychczasowych założeń. Do-
datkowo KIG zakłada koszty związane z funkcjonowaniem spółki celowej w fazie 
przed inwestycyjnej, które określone zostały na kwotę 600,0 tys. zł. 

W ramach koncepcji realizacji projektu Zielona Stocznia przygotowanej w 2017 r. 
przez KIG, finansowanie realizacji projektu winno być zrównoważone, tzn. projekt 
będzie finansowany przez inwestorów prywatnych i publicznych (fundusze lub insty-
tucje finansujące rozwój polskiej gospodarki np. FRS SA lub PFR SA) w równych 
częściach. W ramach pierwszego etapu projektu wstępne szacunki oscylują wokół 
40 000,0 tys. zł netto. Szczegółowe wyliczenie nakładów będzie zawarte w przygo-
towywanym studium wykonalności projektu. 

(akta kontroli str. 1364-1372) 

Zgodnie ze studium wykonalności szacowany budżet programu sektorowego IN-
NOship42 wynosi 726 878,0 tys. zł, w tym 363 439,0 tys. zł wkładu własnego przed-

                                                      
38  Uchwała Zarządu PŻB SA nr 05/26/IX/2019. 
39  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) 
i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1010, ze zm.). Wyłączenia dokonano w interesie PŻB SA. 

40  Uchwała Zarządu PŻB SA z dnia 14 maja 2019 r. nr 20/26/IX/2019. 
41  Pismo z dnia 7 stycznia 2020 r., znak KIG/1/2020. 
42  Pismo z dnia 20 grudnia 2019 r. znak BDP-SKO.090.10.2019.MG2. 
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siębiorstw oraz 363 439,0 tys. zł wkładu NCBR. Według stanu na dzień 19 grudnia 
2019 r. w projekcie tym wydatkowano 4 981,1 tys. zł. 

(akta kontroli str. 632-639) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następującą nieprawidłowość. 

Minister GMiŻŚ, odpowiedzialny za realizację Programu Batory, nie zapewnił wy-
pracowania modelu finansowego tego Programu.  

Argumenty zawarte w wyjaśnieniach DGM, przypisujące zapewnienie montażu fi-
nansowego dla poszczególnych projektów bezpośrednio podmiotom realizującym 
Program Batory nie znajdują potwierdzenia w jakichkolwiek decyzjach Ministra 
GMiŻŚ lub innego podmiotu. Zgodnie z SOR, to MGMiŻŚ jest odpowiedzialne za 
program i to na nim spoczywa obowiązek takiego zaprojektowania zadań i zasobów, 
które umożliwią jego realizację. Jak wykazała kontrola NIK, PŻB SA nie była zdolna 
do pozyskania finansowania projektu Promy dla PŻB przy dotychczasowych założe-
niach jego realizacji. Minister GMiŻŚ, jako odpowiedzialny za cały Program Batory, 
był zobowiązany ustalić z odpowiednimi podmiotami sposób sfinansowania po-
szczególnych projektów. W przypadku braku możliwości finansowania któregoś z 
projektów według dotychczas przyjętego modelu (co wystąpiło w projekcie Promy 
dla PŻB) obowiązkiem Ministra GMiŻŚ było wypracowanie decyzji o dalszych dzia-
łaniach. 

(akta kontroli str. 438-447, 1366-1371) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia niewypracowanie przez Ministra GMiŻŚ 
modelu finansowania Programu Batory. W konsekwencji zasoby miały być określa-
ne i zapewniane przez podmioty je realizujące bez udziału Ministra GMiŻŚ, który 
jest odpowiedzialny za Program. W sytuacji problemów w finansowaniu nie było 
ustalonych procedur podejmowania decyzji i działań interwencyjnych. 

 

4. Realizacja Programu Batory 

W dniu 16 grudnia 2016 r. do Ministerstwa Gospodarki przesłana została, zaakcep-
towana przez Podsekretarza Stanu w MGMiŻŚ, fiszka43 opisująca Program Batory. 
Obejmował on cztery projekty pn.: Promy dla PŻB, Zielona Stocznia, INNOship oraz 
I-offshore. 

Liderem Programu Batory została44 Dyrektor DGM. Według wyjaśnień pracownika 
DGM45, w późniejszym etapie funkcjonowania systemu MonAliZa zaktualizowano 
przypisanie osób do ról projektowych i Dyrektor DGM został w systemie określony 
kierownikiem Programu.  

W systemie MonAliZa, na dzień 31 stycznia 2020 r. MGMiŻŚ określiło procentowy 
stopień realizacji projektów: I-offshore – 21%, INNOship – 36%, Zielona Stocznia – 
52% oraz Promy dla PŻB – 31% (z oznaczeniem czerwonym, jako projekt opóźnio-
ny). 

 (akta kontroli str. 78-90, 1801-1806, 1864-1865, 2234) 

Projekt Promy dla PŻB 

                                                      
43  Pierwszą wersję fiszki dotyczącej programu Batory wysłano do Ministerstwa Rozwoju w dniu 

27 października 2016 r. – nie zawierała projektu Zielona Stocznia. 
44  Pismo Ministra GMiŻŚ z dnia 27 czerwca 2018 r., znak: DGM.WWIPE.4.003.16.2.2018.KC.3. 
45  Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 11 i 13 grudnia 2019 r. 

Stwierdzone  
nieprawidłowości 
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Według danych wprowadzonych46 do systemu informatycznego MonAliZa liderem 
projektu był [...]47 (pracownik MSR SA), a kierownikiem programu [...]47 (pracownik 
Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o.). Członkami komitetu sterującego 
byli: Piotr Redmerski (Prezes Zarządu PŻB SA), Andrzej Wróblewski (Wiceprezes 
Zarządu PŻB SA) oraz [...]47 (pracownik PŻB SA). Patronem programu był Maciej 
Styczyński (Naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w DGM). Żadna z tych ról 
nie została formalnie przypisana powyższym osobom Brak było również dokumentu 
opisującego poszczególne role, w tym zakres kompetencji oraz zadań. 

Ustalenia kontroli NIK w MSR SA wykazały, że lider projektu nie został poinformo-
wany o sprawowaniu tej funkcji. Dane do projektu Promy dla PŻB wprowadził pra-
cownik MGMiŻŚ na podstawie otrzymanej od PŻB SA karty projektu (z dnia 1 paź-
dziernika 2018 r.)48. 

Dokumentacja zarządcza projektu nie została sporządzona, gdyż - jak wyjaśniła 
Dyrektor DGM - opracowanie należało do PŻB SA, która realizowała projekt. Ponad-
to z informacji przekazanych do DGM przez PŻB SA wynika, iż: „Dokumentacja 
zarządcza oparta o dane wejściowe nie mogła być przygotowana przed: 

a) procesem przetargowym opartym o postępowania oparte o ogólne wytyczne 
PZP (zaproszenie do rokowań, dialog techniczny), 

b) wyborem kontrahenta – stoczni, 
c) analizą systemów zarządczych posiadanych przez stocznię do projektów 

o podobnym charakterze, 
d) podpisaniem kontraktu stoczniowego z zaznaczeniem wydzielenia przez 

stocznię modułu zarządczego na potrzeby armatora i raportowania postępu 
prac do organów korporacyjnych i właściwych departamentów MGMiŻŚ”. 

Ponadto PŻB SA wskazała, że „w przypadku zawarcia kontraktu właściwego wraz 
ze szczegółowym harmonogramem budowy statku możliwe jest stworzenie doku-
mentacji zarządczej opartej o zdefiniowany harmonogram prac.” 

PŻB SA wybrała wykonawcę i podpisała kontrakt na budowę promu z MSR SA. 
W ramach tego kontraktu zrealizowano trzy z jedenastu planowanych kamieni milo-
wych projektu, zawartych w harmonogramie prac, który PŻB SA przekazała 
w formularzu zbierania danych do MGMiŻŚ. Na tej podstawie wprowadzono dane 
do systemu MonAliZa. Wobec powyższego, zdaniem NIK, dokumentacja zarządcza 
mogła i powinna zostać przygotowana.  

(akta kontroli str. 2099-2102, 2137-2142, 2174-2182, 2249-2252) 

Planowany budżet projektu to 774 000,0 tys. zł49. MGMiŻŚ wskazało, że dotychczas 
wydatkowano kwotę 10 000,0 tys. zł. Z ustaleń kontroli NIK w PŻB SA wynika, że na 
konto MSR SA na poczet wykonania dokumentacji Projektu Kontraktowego (tech-
nicznego) promu PŻB SA przekazała kwotę 10 000,0 tys. zł, której do zakończenia 
czynności kontrolnych nie rozliczono. Ponadto armator, w ramach projektu budowy 
nowego promu, w okresie od sierpnia 2016 r. do końca października 2019 r. wydał 
4 002,7 tys. zł, w szczególności na: obsługę prawną, usługi doradcze w zakresie 
pozyskania finansowania budowy promu, opinie konsultanta technicznego oraz 
koszty wydziału inwestycji tonażowych. 

                                                      
46  Karta Projektu – wydruk z dnia 31 stycznia 2020 r. 
47  Wyłączono dane osobowe na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
osoby fizycznej. 

48  Wprowadzanie danych do systemu MonAliZa nie zostało wprost ujęte w zakresie obowiązków 
pracownika, ale wynikało z decyzji przełożonego, Dyrektora DGM. 

49  Wielkość wskazana w fiszce projektu i na tej podstawie wprowadzona do systemu MonAliZa. 
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(akta kontroli str. 2167, 2253-2258) 

Zgodnie z Raportem statusu projektu, wygenerowanym w dniu 31 stycznia 2020 r. 
z systemu MonAliZa, planowane rozpoczęcie realizacji projektu to 4 września 
2018 r. a zakończenie 31 stycznia 2022 r. MGMiŻŚ50 wskazało, że na dzień 
27 stycznia 2020 r. opóźnienie całego przedsięwzięcia wynosiło około 12 miesięcy. 

 

W systemie MonAliZa wskazano 11 kamieni milowych, tj.: 
– podpisanie kontraktu na budowę promu – zadanie zakończone (8 marca 2017 r.), 

– wykonanie dokumentacji projektu kontraktowego (PK) – zadanie zakończone 
(realizacja od 8 marca do 5 czerwca 2017 r.), 

– uwagi do projektu kontraktowego zgłoszone przez PŻB SA – zadanie zakończo-
ne (realizacja od 5 czerwca do 16 października 2017 r.), 

– akceptacja projektu kontraktowego przez PŻB SA – zadanie zakończone (reali-
zacja od 16 października do 30 listopada 2017 r.), 

– projekt techniczny – zadanie zrealizowane w 45% (planowany termin zakończe-
nia zadania 31 lipca 2019 r.), 

– uzgodnienia i podpisanie Addendum do kontraktu - zadanie zrealizowane w 45% 
(planowany termin zakończenia zadania 30 sierpnia 2019 r.), 

oraz zadania, które nie zostały zrealizowane: 
– projekt roboczy – planowana data zakończenia 31 października 2019 r., 

– produkcja/prefabrykacja sekcji, planowana data zakończenia 30 listopada 
2020 r., 

– wodowanie, planowana data zakończenia 30 grudnia 2020 r., 

– wyposażenie, planowana data zakończenia 31 stycznia 2022 r., 

– dostawa promu/przekazanie statku armatorowi, planowana data zakończenia 
31 stycznia 2022 r. 

Według powyższego harmonogramu wystąpiło opóźnienie w realizacji trzech zadań, 
których planowany termin realizacji przypadał w 2019 r. (w systemie MonAliZa sta-
tus projektu określono jako „opóźniony”).  

Z ustaleń kontroli NIK w PŻB SA wynika, że w ramach zadania: 

 wykonanie dokumentacji projektu kontraktowego – Projekt Kontraktowy zo-
stał przekazany został do PŻB SA w dniu 7 czerwca 2017 r. (dwa dni po 
planowanym terminie); 

 akceptacja projektu kontraktowego przez PŻB SA – w dniu 16 października 
2017 r. strony Kontraktu podpisały protokół zdawczo-odbiorczy dokumenta-
cji Zmodyfikowanego Projektu Kontraktowego (terminowo); 

 projekt techniczny – w dniu 21 grudnia 2017 r. został podpisany Aneks nr 4 
do Kontraktu w zakresie zlecenia MSR SA przez PŻB SA wykonania Pro-
jektu Technicznego Promu i czynności towarzyszących w terminie 12 mie-
sięcy (określonych w zleceniu wykonania PT z dnia 16 października 
2017 r.); projekt techniczny do dziś nie został uzgodniony; 

 uzgodnienia i podpisanie Addendum do kontraktu – do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych51 Addendum nie zostało podpisane; nie uzyskano 
również zgód korporacyjnych na wejście w życie Aneksu nr 5 do Kontraktu 

                                                      
50  Tabela podsumowująca realizację Programu Batory na dzień 27 stycznia 2020 r. 
51  31 stycznia 2020 r. 
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(który określa m.in. parametry promu), ze względu na brak zgód korpora-
cyjnych PŻB SA, którego jak podkreśla MGMiŻŚ, głównym akcjonariuszem 
jest Skarb Państwa. 

W dniu 24 września 2019 r. odbyło się posiedzenie RMPS 52, na którym Podsekre-
tarz Stanu w MGMiŻŚ poinformowała, że „firma projektująca prom nie wywiązała się 
z realizacji projektu, dlatego też postanowiono zakupić gotowy projekt promu. Wy-
dłużyło to okres realizacji projektu”. W systemie MonAliZa, jako przyczynę wskazano 
opóźnienia w procesie projektowym oraz planowany zakup gotowego projektu pro-
mu. Z ustaleń kontroli NIK w PŻB SA oraz MSR SA wynika, że przyczyną niewywią-
zania się projektanta był brak uzgodnienia podstawowych parametrów promu po-
między armatorem (PŻB SA) a dostawcą (MSR SA). MGMiŻŚ na posiedzeniu 
RMPS nie przedstawiło wszystkich okoliczności dotyczących zaistniałej sytuacji 
w projekcie. MGMiŻŚ wskazało skutek, nie zaś przyczynę opóźnienia projektu. 

Według wyjaśnień DGM53 Minister GMiŻŚ „zgodnie z przyjętymi założeniami Pro-
gramu Batory już na etapie programowania założył, że wszelkie kwestie operacyjne 
będą prowadzone na poziomie podmiotów faktycznie realizujących dane działania. 
Rolą zarządów tych podmiotów, w szczególności w przypadku wykroczenia poza 
zakładany harmonogram jest taka realizacja projektu, żeby go zrealizować, o ile 
w toku działań nie okaże się taka realizacja bezcelowa albo niezgodna z rachunkiem 
ekonomicznym. Według wiedzy MGMiŻŚ w przypadku żadnej części Programu 
Batory nie zaistniała przesłanka bezcelowości ani niezgodności z rachunkiem eko-
nomicznym”. W kwestii budowy promów wyjaśniono, że „Skarb Państwa, reprezen-
towany przez Ministra GMiŻŚ wykonuje prawa i obowiązki wyłącznie w sferze domi-
nium (tj. uprawnień właścicielskich), nie zaś w sferze imperium (działania władcze)”. 

Dyrektor DGM wyjaśniła54, że Minister GMiŻŚ „wykonuje w imieniu Skarbu Państwa 
prawa z posiadanych akcji i udziałów w podmiotach prawa handlowego, które pro-
wadzą odrębną samodzielną działalność gospodarczą. Niektóre z tych podmiotów 
podjęły działania wpisujące się w strategie i programy rządowe, w tym realizację 
jednego z projektów SOR, jakim jest budowa promów pasażerskich dla polskich 
armatorów. PŻB SA, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, realizując założenia 
wieloletniej strategii działania Spółki wyłoniła i zawarła z MSR SA kontrakt na budo-
wę promu. Zarówno decyzja o przystąpieniu jak i realizacja projektu, w tym jego 
harmonogram, pozostają w wyłącznych kompetencjach organów zarządzających, 
jako działania operacyjne. Wszelkie czynności podejmowane w ramach kompetencji 
akcjonariusza Spółki, jakim jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra 
GMiŻŚ, pozostają ściśle określone w powszechnie obowiązujących przepisach pra-
wa, jak i aktach wewnętrznych Spółki, w tym w szczególności Statucie PŻB SA”. 

Argumentacja ta, co do zasady jest trafna, pomija jednak to, że Minister GMiŻŚ jest 
odpowiedzialny za realizację Programu Batory. Minister GMiŻŚ również wskazał 
projekt Promy dla PŻB do realizacji w ramach SOR, przerzuca jednak ciężar ryzyka 
dotyczącego jego realizacji oraz ocenę rentowności na Zarząd PŻB SA. Minister 
GMiŻŚ, zgłaszając program do strategii rządowej, powinien zapewnić ramy działa-
nia w formule projektowej, co oznacza, że powinien mieć realny wpływ na realizację 
projektu, w tym możliwość reakcji na potencjalne ryzyka. 

(akta kontroli str. 93-121, 438-447, 605-612, 2069-2075, 2097-2098, 2103-2128, 
2165-2186, 2265-2281) 

Projekt Zielona Stocznia 

                                                      
52  Protokół z posiedzenia z dnia 6 listopada 2019 r., nr RMPPS-03-2019. 
53  Pismo z dnia 5 grudnia 2019 r., znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK. 
54  Pismo z dnia 30 stycznia 2020 r., znak: DGM.WPO.7.480.6.1.2020.PK. 
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Według danych w systemie MonAliZa, nie wyznaczono kierownika projektu, nato-
miast liderem projektu był Maciej Styczyński (naczelnik Wydziału Przemysłu Okrę-
towego w DGM).  

(akta kontroli str. 171-198, 2187-2191) 

Z inicjatywy MGMiŻŚ i KIG powstała grupa robocza do spraw projektu. Według 
KIG55 w roku 2017 na początkowym etapie prac i analiz nie było możliwe szczegó-
łowe określenie terminów i kosztów projektu, dlatego określono (według szacunków 
z 2017 r.) przewidywany czas oraz kolejność poszczególnych działań w realizacji 
projektu Zielona Stocznia z uwzględnieniem kosztów ich realizacji:  

1) faza przedprojektowa i przygotowawcza  6 miesięcy – 100 tys. zł, 

2) faza projektowa 6 miesięcy – 500 tys. zł, 

3) faza formalno-prawna 12 miesięcy – 100 tys. zł, 

4) faza inżynierii finansowej 6 miesięcy – 150 tys. zł, 

5) faza wdrożeniowo-technologiczna56 24 miesiące – 100-300 mln zł, 

6) faza rozruchu i szkolenia 3 miesiące – 150 tys. zł, 

7) faza eksploatacji wg planu produkcyjnego. 

Ze względu na innowacyjny charakter projektu, w szczególności w zakresie techno-
logii demontażu statków i innych obiektów pływających oraz wykorzystania lub recy-
klingu pozyskanych wyodrębnionych materiałów i odpadów, istnieje potrzeba dal-
szych prac badawczo-rozwojowych oraz uruchomienia odrębnego projektu badaw-
czo-rozwojowego z wykorzystaniem na ten cel, np. istniejących w Polsce funduszy 
pomocowych. 

W trakcie prac nad projektem, po podpisaniu listów intencyjnych przez KIG ze 
Stocznią Szczecińską Sp. z o. o.57 (obecnie Szczecińskim Parkiem Przemysłowym 
sp. z o. o.) i MSR SA58, dokonano weryfikacji wstępnego harmonogramu realizacji, 
zdefiniowano model organizacyjny przedsięwzięcia i podzielono projekt na dwa eta-
py. Pierwszy etap został oparty na zgłoszeniu MSR i wykorzystaniu już istniejących 
zasobów stoczniowych po ich modernizacji i remoncie. Etap ten był zaplanowany na 
lata 2018-2020. Natomiast drugi etap zaplanowany na lata 2021-2024, opiera się na 
nowej inwestycji w ramach współpracy z SPP, której celem ma być rozwój rynku 
i poszerzenie oferty recyklingowej. Według KIG59 decyzja o uruchomieniu drugiego 
etapu przedsięwzięcia będzie podejmowana odrębnie, po osiągnięciu określonych 
parametrów realizacyjnych przez zakład recyklingu statków na bazie pierwszego 
etapu, w tym po uzyskaniu odpowiedniej sprawności ekonomiczno-finansowej mie-
rzonej poziomem rentowności. W pierwszym etapie rozwoju projektu Zielona Stocz-
nia konieczne jest skoncentrowanie się na uruchomieniu przedsięwzięcia 
i zapewnieniu rentowności dla zakładu recyklingu statków. 

We wrześniu 2018 r. przyjęto nowy harmonogram realizacji działań, który zakładał 
uruchomienie działalności zakładu recyklingu statków do końca kwietnia 2020 r. 

Dalsze prace studyjne i projektowe pokazały, że przyjęte terminy dla poszczegól-
nych działań były zbyt optymistyczne i niemożliwe do wykonania w tym czasie. Przy-

                                                      
55  Pismo z dnia 7 stycznia 2020 r., znak: KIG/1/2020. 
56  Na wstępnym etapie prac i występowania wielu zmiennych nie było można, jak również nie było 

nieodzowne podanie szczegółowych kosztów projektu i dlatego podano przedział, który będzie 
szczegółowo weryfikowany w późniejszym czasie na etapie sporządzania studium wykonalności. 

57  W dniu 12 kwietnia 2018 r. 
58  W dniu 10 września 2018 r. 
59  Pismo z dnia 7 stycznia 2020 r., znak: KIG/1/2020. 
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jęto, że po powołaniu spółki celowej zostanie przygotowany nowy harmonogram 
realizacji dla pierwszego etapu projektu. 

W dniu 1 lipca 2019 r. została zawiązana przez KIG i MSR SA spółka celowa Zakład 
Recyklingu Statków Szczecin Sp. z o. o.60 Uzgodniono zrównoważone udziały 
wspólników-założycieli spółki, jak również wniesiono niezbędne wkłady w celu za-
pewnienia rozruchowego funkcjonowania spółki celowej, w tym przygotowania m.in. 
niezbędnych opracowań, wniosków i pozyskania decyzji środowiskowych. Powołano 
Zarząd i Radę Nadzorczą spółki, oraz dokonano wpisu do KRS. Spółka, we współ-
pracy z Akademią Morską w Szczecinie, przygotowywała wystąpienie do NCBR 
z wnioskiem o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego recy-
klingu statków na terenie MSR SA. 

Według KIG61, ze względu na nowatorski, innowacyjny i kreatywny charakter projek-
tu Zielona Stocznia oraz współpracę wspólników spółki celowej ZRS Szczecin, 
w fazie przygotowania wystąpiły opóźnienia natury formalno-prawnej, organizacyjnej 
i techniczno-technologicznej. 

Ze względu na różne procedury związane ze współpracą podmiotów (publicznego 
i prywatnego) istotnie wydłużył się czas niezbędny do podejmowania ważnych decy-
zji, co przekładało się na realizację poszczególnych działań przygotowawczych, np. 
negocjacje dotyczące utworzenia spółki i umowy spółki zamiast 1-2 miesiące trwały 
6-9 miesięcy. Łączne, skumulowane opóźnienia KIG oszacowała na około 12 mie-
sięcy w stosunku do pierwotnych założeń. Ostateczny harmonogram realizacji pro-
jektu będzie wynikał ze studium wykonalności i biznesplanu, które przygotowuje 
zawiązana spółka celowa. Grupa robocza wspierała ten projekt organizacyjnie 
i merytorycznie, nie była jednakże odpowiedzialna za jego operacyjną realizację. 

(akta kontroli str. 1364-1389) 

Grupa robocza zajmowała się w szczególności problemem odpadów pozostających 
po rozbiórce statku. Ustalono, że udział głównych grup materiałowych (złom szary 
i kolorowy) wynosi ok. 90-95% masy odpadów, natomiast udział odpadów niebez-
piecznych nie przekracza na ogół 1% masy statku. Grupa zajmowała się również 
problemem zagospodarowania niektórych rodzajów odpadów, np. olejów przepra-
cowanych z ich oczyszczeniem i przygotowaniem do recyklingu – prace te będą 
przedmiotem dalszych badań oraz prac projektowych. Podobna sytuacja jest w za-
kresie innych trudnych odpadów np. kompozytów. Prace koncepcyjne i projektowe 
grupy, podjęte w latach 2017-2019, preferowały wykorzystanie odpadów, których nie 
można poddać recyklingowi, w procesach odzysku w dostępnych instalacjach ter-
micznych. Składowaniu miałyby być natomiast poddane tylko odpady resztkowe, 
nieprzydatne do recyklingu lub takie, których jedyną metodą unieszkodliwiania jest 
składowanie, np. azbest. Według wyjaśnień MGMiŻŚ62 oraz KIG63, szczegółowe 
zestawienie takich odpadów z metodami ich zagospodarowania i odbiorcami znaj-
dzie się w ramach raportu oddziaływania na środowisko, przygotowanego przez 
spółkę celową ZRS Szczecin.  

NIK podziela opinię, iż problem odpadów pozostających po rozbiórce statków (w tym 
odpadów niebezpiecznych) powinien być bardzo wnikliwie zbadany, tak pod kątem 
możliwości recyklingu, potencjalnych odbiorców, jak i odpadów, które będą musiały 
zostać unieszkodliwione. Zgodnie z opracowaniem pn. Koncepcja wykonalności 
projektu „Zielona Stocznia w Polsce”, przygotowanym przez KIG, odpady niebez-

                                                      
60  Dalej: ZRS Szczecin. 
61  Pismo z dnia 7 stycznia 2020 r., znak: KIG/1/2020. 
62  Pismo z dnia 30 stycznia 2020 r., znak: DGM.WPO.7.480.6.1.2020.PK. 
63  Pismo z dnia 29 stycznia 2020 r., znak: KIG/4/2020. 
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pieczne, „których przeciętny udział w masie statku waha się od 1% do 1,6% 
w zależności od rodzaju statku i armatora64” będą pozyskiwane z procesu demonta-
żu statków po osiągnięciu wydajności docelowej w ilości ok. 300 ton miesięcznie, 
przy czym odpady do spalenia to ok. 100 ton. Jednak ostateczna ilość odpadów 
niebezpiecznych będzie zależała od liczby i rodzaju statków poddanych recyklingo-
wi.  

(akta kontroli str. 122-170, 306-353, 1373-1385, 2071-2096, 2143-2164) 

Według KIG65, spółka celowa ZRS Szczecin w okresie od jej zawiązania do końca 
2019 r. wydatkowała z kapitału zakładowego ok. 25 tys. zł. Dotychczasowe koszty 
działalności (82,6 tys. zł) poniesiono m.in. na: wykonanie opracowania stanowiące-
go wariantowy opis technologii wydokowywania i posadawiania na płycie kadłubo-
wej jednostek przeznaczonych do recyklingu, rejestrację spółki, usługi doradcze 
oraz usługi bankowe. 

Od czasu zawiązania Spółki do końca 2019 r. podjęto m.in. niżej wymienione dzia-
łania: 

– zlecono wykonanie opracowania stanowiącego wariantowy opis technologii 
wydokowywania i posadawiania na płycie kadłubowej jednostek przeznaczo-
nych do recyklingu; ekspertyza pozwoli określić m.in. parametry statków, któ-
re mogłyby być poddawane recyklingowi oraz koszt wykonania takiego sys-
temu (realizacja: od 4 października do 16 grudnia 2019 r.), 

– zlecono usługę wykonania Raportu Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na 
Środowisko wraz z przeprowadzeniem procedury mającej na celu uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (realizacja do 10 października 
2019 r., trwa procedura odbioru usługi); 

– prowadzona była procedura wyłonienia wykonawcy usługi opracowania stu-
dium wykonalności i biznesplanu dla przedsięwzięcia (w toku); 

– podjęto działania mające na celu określenie możliwych sposobów sfinanso-
wania przedsięwzięcia - m.in. analiza możliwości pozyskania środków NCBR, 
poszukiwanie inwestora strategicznego (w toku); 

– prowadzone są rozmowy dotyczące współpracy z Akademią Morską 
w Szczecinie w ramach projektu badawczo-rozwojowego, który pozwoli na 
sfinansowanie części przedsięwzięcia (w toku); 

– zlecono przygotowanie wniosku aplikacyjnego, dotyczącego utworzenia pilo-
tażowej linii technologicznej recyklingu statków - w ramach konkursu NCBR 
(w toku), 

– podjęto negocjacje z MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w sprawie 
dzierżawy terenu wskazanego przez MSR SA pod pierwszy etap inwestycji 
w ramach ZRS Szczecin. 

Pierwotny kształt projektu Zielona Stocznia nie uległ istotnym zmianom ramowym, 
jednakże zmieniła się koncepcja jego realizacji. Został on podzielony na dwa etapy, 
przy czym drugi etap będzie realizowany po osiągnięciu pozytywnych wyników fi-
nansowych w pierwszym etapie. Powinno to zmniejszyć ryzyka związane z realiza-
cją projektu, a jednocześnie umożliwić odpowiednio szybki rozwój ZRS Szczecin 
w przypadku zapotrzebowania, w tym eksportowego na usługi złomowania statków. 

Według KIG, przesunięcia w czasie nie rzutują w sposób istotny na rzeczową reali-
zację zadań. Przesunięcia w czasie skutkują natomiast aktualizacją nakładów ko-

                                                      
64  Największy udział do tej pory miały odpady azbestu, szlamy olejowe, oleje przepracowane i PCB 

(organiczne związki chemiczne). 
65  Pismo z dnia 7 stycznia 2020 r., znak: KIG/1/2020 
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niecznych do poniesienia. Szacunki te wykazują wraz z upływem czasu konieczność 
poniesienia wyższych nakładów w wymiarze nominalnym, nawet bez zmiany zakre-
su rzeczowego. 

(akta kontroli str. 122-198, 306-353, 1364-1389, 2187-2208) 

Projekt INNOship 

Według danych w systemie MonAliZa, nie wyznaczono kierownika projektu, nato-
miast liderem projektu był Maciej Styczyński (Naczelnik Wydziału Przemysłu Okrę-
towego w MGMiŻŚ).  

NCBR66 opracował dokumentację konieczną do realizacji projektu. W ramach do-
kumentacji zarządczej przygotowano: 

– agendę badawczą programu sektorowego INNOship; 

– regulamin pracy Komitetu Sterującego programu sektorowego INNOship; 

– dokumentację konkursową do dwóch konkursów. 

Zgodnie z harmonogramem z Agendy badawczej z dnia 27 marca 2018 r. założono 
następujące okresy realizacji projektu: 

– konkurs nr 1 (pierwszy kwartał 2018 r., realizacja projektów od drugiego półrocza 
2018 r. do końca pierwszego półrocza 2021 r.), 

– konkurs nr 2 (pierwszy kwartał 2019 r., realizacja projektów od drugiego półrocza 
2019 r. do końca pierwszego kwartału 2022 r.), 

– konkurs nr 3 (drugi kwartał 2020 r., realizacja projektów od drugiego półrocza 
2020 r. do końca 2023 r.), 

– pilotaż (od drugiego kwartału 2018 r. do końca pierwszego kwartału 2020 r.), 
ewaluacja pilotażu (drugi i trzeci kwartał 2020 r.), 

– nadzór nad wykonaniem i finansowaniem projektu (od drugiego kwartału 2018 r. 
do końca roku 2023), 

– monitorowanie i ewaluacja programu (od drugiego półrocza 2018 r. do końca 
2028 r.) 

Projekt realizowano w drodze trzech konkursów INNOship, w ramach Działania 
1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zostały 
one ogłoszone odpowiednio w dniach: 5 marca 2018 r. i 15 kwietnia 2019 r.  

Zgodnie ze studium wykonalności budżet programu sektorowego INNOship wynosił 
726 878,0 tys. zł. Do dnia 19 grudnia 2019 r. wydatkowano 4 981,1 tys. zł. NCBR 
nie stwierdziło przypadków przekroczenia budżetu. 

Dotychczas zostały ogłoszone dwa konkursy: 

Konkurs nr 1 - nabór wniosków zakończono 30 lipca 2018 r., listę rankingową pro-
jektów zarekomendowanych do dofinansowania ogłoszono 30 listopada 2018 r., po 
zakończeniu procedury odwoławczej listę zaktualizowano 6 czerwca 2019 r. Pod-
czas realizacji konkursu nr 1 wystąpiły opóźnienia. Wydłużono o jeden miesiąc ter-
min zamknięcia naboru oraz etap publikacji wyników. Proces oceny merytorycznej 
wniosków przedłużono z uwagi na dużą liczbę wniosków. Według NCBR nie ma 
możliwości dokonania oceny wpływu opóźnień na realizację projektu. W 2019 r. 
podpisano osiem umów o dofinansowanie projektów. 

Konkurs nr 2 - nabór wniosków zakończono 16 września 2019 r., listę rankingową 
projektów zarekomendowanych do dofinansowania ogłoszono 13 listopada 2019 r. 

                                                      
66  Pismo z dnia 20 grudnia 2019 r., znak: BDP-SKO.090.10.2019.MG2. 
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W zakresie tematycznym projektu w Agendzie badawczej w dniu 15 kwietnia 2019 r. 
dokonano zmian doprecyzowujących brzmienia tematu badawczego 3.567 oraz ob-
szaru badawczego 468. 

Nie dokonywano aktualizacji założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego Projek-
tu, zaktualizowano jedynie harmonogram Agendy badawczej: 
– konkurs nr 1 (od drugiego kwartału 2018 r. do końca 2018 r., realizacja projektów 

od początku 2019 r. do końca 2022 r.), 

– konkurs nr 2 (od drugiego kwartału 2019 r. do końca 2019 r., realizacja projektów 
od początku 2020 r. do końca 2023 r.), 

– konkurs nr 3 (od czwartego kwartału 2020 r. do końca pierwszego półrocza 
2021 r., realizacja projektów od drugiego półrocza 2021 r. do końca pierwszego 
półrocza 2025 r.), 

– pilotaż (od drugiego kwartału 2018 r. do końca pierwszego kwartału 2020 r.), 
ewaluacja pilotażu (drugi i trzeci kwartał 2020 r.), 

– nadzór nad wykonaniem i finansowaniem projektu (od początku 2019 r. do końca 
pierwszego półrocza 2025 r.), 

– monitorowanie i ewaluacja programu (od początku 2019 r. do końca 2030 r.) 

Czas trwania każdego z konkursów zmieniono z jednego kwartału na trzy kwartały. 
Okres realizacji konkursów 1, 2 i 3 wydłużył się o jeden rok dla każdego, wobec 
powyższego projekt zakończy się z końcem 2030 r. zamiast pierwotnie założonego 
terminu na koniec 2028 r.  

(akta kontroli str. 199-291, 632-1353, 2222-2233) 

Projekt I-Offshore 

Według danych w systemie MonAliZa, nie wyznaczono kierownika projektu, nato-
miast liderem projektu był Maciej Styczyński (Naczelnik Wydziału Przemysłu Okrę-
towego w MGMiŻŚ).  

Dla realizacji projektu na obecnym etapie nie określono budżetu. Data planowanego 
rozpoczęcia to 4 września 2018 r., zaś planowanego zakończenia to 31 grudnia 
2024 r. W systemie MonAliZa wskazano dziewięć kamieni milowych, z których dwa 
zostały zrealizowane. Na dzień sporządzenia raportu z systemu MonAliZa, 
tj. 31 stycznia 2020 r. wskazano, że MGMiŻŚ wytypowało podmioty zainteresowane 
współpracą w ramach projektu. Trwały działania zmierzające do powołania członków 
grupy roboczej ds. realizacji projektu. Grupa robocza ma składać się 
z przedstawicieli administracji rządowej, ekspertów branżowych i przedstawicieli 
nauki. 

(akta kontroli str. 443, 2209-2221, 2245) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następujące nieprawidłowości. 

                                                      
67  Opis tematu badawczego: Innowacyjne projekty i/lub prototypy specjalistycznych jednostek pły-

wających o istotnie zwiększonych możliwościach i funkcjonalnościach (nawodne i podwodne) 
oraz ich weryfikacja, zastąpiono opisem: Innowacyjne projekty modernizacji specjalistycznych 
jednostek pływających (nawodnych i podwodnych) istotnie zwiększających ich możliwości 
i funkcjonalność oraz ich weryfikacja. 

68  Opis obszaru badawczego: Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów 
nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową, zastąpiono 
opisem: Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz techno-
logii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową w tym w szczególności uwzględnia-
jących nowe pro-ekologiczne regulacje IMO, UE i Administracji polskiej. 

Stwierdzone  
nieprawidłowości 
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1. Minister GMiŻŚ nie zapewnił skutecznej realizacji projektu Promy dla PŻB. Mini-
ster GMiŻŚ, wskazany w SOR jako odpowiedzialny za realizację całości Progra-
mu Batory, nie podejmował działań adekwatnych do pełnionej roli. Nie powołał 
zespołu projektowego. Nie ustalił podziału kompetencji oraz zadań w projekcie. 
Nie wyznaczył osób, które miałyby odpowiadać za kierowanie i zarządzanie pra-
cami w projekcie. W ocenie NIK, argumentacja zawarta w wyjaśnieniach69, 
stwierdzająca, że „żadna z kompetencji Skarbu Państwa, jako akcjonariusza 
działającego jako Walne Zgromadzenie Spółki, nie przewiduje narzędzi umożli-
wiających interwencje władcze na poziomie zarządczym”, nie usprawiedliwia za-
niechań. Faktycznie, takie narzędzia umożliwiające interwencje władcze nie wy-
nikają z kompetencji reprezentanta Skarbu Państwa w podmiotach realizujących 
projekt. Wynikają z treści SOR. W przypadku braku skutecznych narzędzi od-
działywania powinien on podjąć stosowne działania dla ich uzyskania. Brak dzia-
łań Ministra GMiŻŚ doprowadził do sytuacji, w której nie mógł on podejmować 
decyzji w sytuacji krytycznego zagrożenia realizacji projektów czy Programu, ani 
inicjować działań naprawczych z podmiotami realizującymi projekty lub Program.  

(akta kontroli str. 73-77, 1407-1410, 2069-2073, 2097-2098, 2100-2102) 

2. Role w projekcie Promy dla PŻB zostały niewłaściwie przydzielone, a Minister 
GMiŻŚ nie podejmował działań, aby usunąć wady zarządzania projektem oraz 
występującą sprzeczność ról. 

Wobec braku formalnej decyzji w sprawie podziału obowiązków w procesie za-
rządzania projektem, poszczególne działania w tym obszarze realizowane były 
w nieprzejrzysty sposób. Jedynym źródłem wskazującym osoby pełniące role 
w procesie zarządzania projektem, były karty projektu, na podstawie których 
wprowadzono dane do systemu MonAliZa. Jednak według ustaleń kontroli, po-
szczególne osoby były wskazywane przez PŻB SA. Nierzetelnością jest to, że 
osoby wyznaczone w systemie do pełnienia ról, nie były o tym poinformowane 
(np. pracownik MSR SA wskazany, jako lider projektu). Do systemu MonAliZa 
zgłoszono jako lidera projektu pracownika MSR SA, a jako kierownika programu 
– pracownika Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o. Podział ról, 
w którym na lidera projektu i kierownika programu zostali wskazani przedstawi-
ciele wykonawców, jest niezgodny z zasadami zarządzania projektami. Wyko-
nawcy, występujący w projekcie jako dostawcy/zleceniobiorcy, nie mogą bowiem 
wykonywać zadań z zakresu właściwego dla zleceniodawcy.  

 (akta kontroli str. 93-121, 438-447, 1801-1804, 2069-2075, 2249-2252) 

 

Przedstawiciele MGMiŻŚ prawidłowo wykonywali zadania w trzech z czterech 
projketów w ramach Programu Batory. W projekcie Zielona Stocznia lider projektu 
pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego grupy roboczej, a więc aktywnie uczestni-
czył na wstępnym etapie jego realizacji. Pod koniec 2019 r. w celu dalszej realizacji 
tego projektu została powołana spółka celowa. Projekt INNOship w całości realizo-
wany jest przez NCBR, a rola lidera projektu (pracownika MGMiŻŚ) polega na pozy-
skiwaniu informacji o jego realizacji Projekt I Offshore jest na początkowym etapie 
realizacji. MGMiŻŚ podjęło działania w celu powołania grupy roboczej.  

NIK krytycznie ocenia wypełnianie przez Ministra GMiŻŚ oraz urzędników MGMiŻŚ 
zadań w trakcie realizacji projektu Promy dla PŻB. W szczególności Minister GMiŻŚ 
nie podjął działań w celu wypracowania planu naprawczego w sytuacji zaistnienia 
krytycznych barier w realizacji tego projektu. Działania pracowników MGMiŻŚ ogra-

                                                      
69  Pismo z dnia 30 stycznia 2020 r., znak: DGM.WPO.7.480.6.1.2020.PK. 
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niczone były do zbierania informacji dotyczących realizacji poszczególnych projek-
tów. 

 

5. Monitorowanie i nadzór nad realizacją Programu Batory 

MGMiŻŚ nie ustaliło zasad monitorowania i nadzoru nad projektami realizowanymi 
w Programie Batory. 

MGMiŻŚ przygotowywało raporty/sprawozdania na prośbę: Ministerstwa Rozwoju70, 
KPRM71 oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju72. Dokumenty te zawierały przygo-
towane przez DGM informacje na temat monitoringu Programu Batory. Od trzeciego 
kwartału 2019 r. monitoring był realizowany wyłącznie za pośrednictwem systemu 
MonAliZa.  

(akta kontroli str. 354-419, 2097-2098) 

Według wyjaśnień DGM, dane wprowadzane do systemu MonAliZa MGMiŻŚ pozy-
skiwało z formularza zbierania danych (tzw. fiszek do projektów) otrzymywanych od 
podmiotów realizujących poszczególne projekty. Ponadto Dyrektor DGM wyjaśniła73, 
że MGMiŻŚ czerpało informacje z materiałów zamieszczanych na stronach interne-
towych instytucji prowadzących dany projekt (szczególnie w przypadku INNOship – 
ze strony NCBR). Dane w zakresie całej branży stoczniowej pozyskiwane były rów-
nież ze specjalistycznych opracowań w zakresie przemysłu stoczniowego i rynków 
żeglugowych, a także badań branży stoczniowej - raporty CTO SA. Dodatkowo in-
formacje pozyskiwane były od przedstawicieli branży np. podczas konferencji bran-
żowych”. Według wyjaśnień pracownika MGMiŻŚ wyznaczonego do wprowadzania 
danych do systemu MonAliZa74, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez RMPS ak-
tualizacja informacji następowała w cyklach miesięcznych – na koniec miesiąca. Po 
zaktualizowaniu danych w systemie RBMP w KPRM był o tym informowany mailo-
wo. 

Według wyjaśnień Dyrektora DGM75 RBMP w dniu 12 lipca 2018 r. przekazało do 
MGMiŻŚ informację o nadaniu dostępu do systemu MonAliZa wraz z Podstawową 
Instrukcją Użytkowania Programu MonAliZa, Klauzulą informacyjną w związku 
z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz listą projektów. 
MGMiŻŚ otrzymało również z KPRM następujące materiały: 

 System MonAliZa Instruktaż dla lokalnych biur P30, 

 Instruktaż Systemu Zarządzania Projektami P2WARE SUITE 8.1, 

 Zadania lokalnych biur P30, 

 Procedura zarządzania uprawnieniami w systemie teleinformatycznym „Mo-
nAliZa” KPRM. 

Dla wszystkich projektów wchodzących w skład Programu Batory w kartach projektu 
w systemie MonAliZa zostały zawarte dane (głównie szczegółowe w zakresie celów 
i korzyści, również w odniesieniu do ról projektowych) oparte o fiszki przygotowywa-
ne dla MGMiŻŚ przez podmioty realizujące projekty. Uwzględniono również fakt 
zaangażowania MGMiŻŚ – w zależności od projektu – dotyczący prac w grupie 
roboczej lub pozyskiwania danych i agregowania ich do systemu MonAliZa.  

                                                      
70  Raport z dnia 19 października 2017 r. i 31 października 2018 r. 
71  Raport z dnia 11 maja 2018 r. i materiał z dnia 8 lutego 2019 r. 
72  Sprawozdania z dnia 24 maja i 19 lipca 2019 r. 
73  Pismo z dnia 28 października 2019 r., znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK. 
74  Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 11 i 13 grudnia 2019 r. 
75  Pismo z dnia 5 grudnia 2019 r., znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK. 
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System MonAliZa, w tym powiązane z nim koncepcje zarządzania projektami i role 
projektowe powstały w terminie późniejszym niż rozpoczęcie realizacji Programu 
Batory. Dyrektor DGM wyjaśniła76, że wobec tego zaistniała konieczność naniesie-
nia ról projektowych związanych z realizowanymi już projektami, na ustandaryzowa-
ny formularz systemu MonAliZa. Ponadto wyjaśniła, że „w przypadku budowy pro-
mów pasażersko-samochodowych projekt dotyczy budowy dużego i wartościowego 
statku, dlatego też do systemu MonAliZa wpisano reprezentantów podmiotów 
uczestniczących w faktycznej budowie statku, tj. przedstawicieli armatora, stoczni 
i biur projektowych. Były to podmioty, z którymi kooperacja miała być prowadzona 
do zakończenia budowy. W związku z pozyskiwaniem danych przez MGMiŻŚ 
w arcie projektu nastąpiło odniesienie do tych czynności”. 

W przypadku projektu Zielona Stocznia, jako zaangażowane instytucje wskazano 
podmioty uczestniczące w pracach dedykowanej temu projektowi grupy roboczej. 

W odniesieniu do projektu INNOship całość kwestii organizacyjnych i realizacyjnych 
prowadzona była przez NCBR według zasad stosowanych przez tę instytucję dla 
programów sektorowych. Jako instytucje współpracujące w systemie MonAliZa 
wskazano: MGMiŻŚ i Związek Pracodawców „Forum Okrętowe”. 

W przypadku projektu I-Offshore w odniesieniu do celów bazowano na wstępnych 
pracach przygotowawczych. Model organizacyjny projektu będzie się opierał na 
modelu realizacji projektu Zielona Stocznia. Jako instytucje współpracujące 
w systemie MonAliZa wskazano: Grupę LOTOS SA, CTO SA i Politechnikę Gdań-
ską. Jako podmiot wiodący wskazano MGMiŻŚ. 

(akta kontroli str. 71-77, 91-121, 171-305, 438-447, 568-584, 1894-1906, 1929-
2007, 2174-2230) 

Role projektowe kierownika programu i lidera projektu w poszczególnych projektach 
składowych Programu Batory były przypisane osobom zaangażowanym w realizację 
projektów, jednak zakres ich działań nie odpowiadał zakresom określonym 
w Standardach Zarządzania Projektami Strategicznymi77. Według wyjaśnień Dyrek-
tora DGM78 wykonywane zadania były częściowo tożsame z zakresem wskazanym 
w punkcie 1. Definicje Standardów Zarządzania Projektami Strategicznym. Wspo-
mniane standardy, podobnie jak system MonAliZa, powstały znacznie później, niż 
rozpoczęto realizację projektów, stąd nie zawsze dało się idealnie dopasować zało-
żeń projektowych systemu do faktycznej realizacji projektów będących już w toku. 
Niezależnie od tego, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych projektów, nie 
zawsze ogólne zasady zarządzania projektem wpisują się w konkretny projekt 
o niszowej charakterystyce i standardach postępowania. Ponadto Dyrektor DGM 
wyjaśniła, że „w każdym przypadku wypełnione zostały, przynajmniej w części kryte-
ria definicyjne zawarte w Standardach Zarządzania Projektami Strategicznymi. Np. 
rolę komitetów sterujących spełniały grupy osób tworzone w ramach podmiotów 
realizujących poszczególne projekty. Można uznać, że faktycznie sprawowały one 
stały nadzór nad realizacją projektu. Odpowiedniki komitetów sterujących w okresie 
objętym kontrolą działały na poziomie podmiotów faktycznie realizujących dany pro-
jekt lub grup roboczych dedykowanych danemu projektowi. Poprzez przypisania roli 
lidera projektu przedstawicielowi MGMiŻŚ uwidaczniała się przede wszystkim funk-
cja związana z monitorowaniem, wykonywanym poprzez pozyskiwanie wypełnio-
nych przez podmioty realizujące fiszek/formularzy. Stanowiło to także niezbędny 

                                                      
76  Pismo z dnia 5 grudnia 2019 r., znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK. 
77  Dokument opracowany przez RBMP, niemający charakteru obligatoryjnego, stanowiący wytyczne 

w powyższym zakresie. Dalej: SZPS lub Standardy ZPS. 
78  Pismo z dnia 5 grudnia 2019 r., znak:DGM.WPO.7.480.24.2019.PK. 
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element służący dostarczaniu danych na potrzeby systemu MonAliZa. W związku 
z wprowadzeniem ogólnego systemu projektowego w odniesieniu do realizowanych 
już przedsięwzięć o określonej specyfice, niekiedy rola zaznaczana była 
w mniejszym powiązaniu z kwestiami definicyjnymi (co stanowiło skutek okoliczności 
obiektywnych), jak w przypadku budowy promów, gdzie przedstawicielowi MGMiŻŚ 
przypisano systemowo rolę sponsora programu. Wynikało to z próby dopasowania 
funkcjonalnej struktury realizacyjnej projektu do nowej struktury agregowania da-
nych w systemie MonAliZa”.  

(akta kontroli str. 438-447, 568-584) 

 

Według Dyrektora DGM79 w zakresie Programu Batory DGM przekazywał do urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oczekiwane 
przez ten urząd sprawozdania, zaś ryzyka były określane przez instytucje realizują-
ce projekty. Ryzyka monitorowane były również poprzez system MonAliZa. 

(akta kontroli str. 71-77, 438-447, 2099-2100) 

W styczniu 2020 r., w trakcie kontroli NIK, MGMiŻŚ 80 wystąpiło do NCBR oraz KIG 
z prośbą o wskazanie osób odpowiedzialnych za projekty INNOship oraz Zielona 
Stocznia, w celu wpisania ich do systemu MonAliZa w roli liderów projektów. Podse-
kretarz Stanu w MGMiŻŚ podkreśliła, że w związku z kontrolą projektów flagowych 
przez NIK oraz po pogłębionej analizie MGMiŻŚ, liderami tych projektów powinni 
zostać przedstawiciele instytucji, która dany projekt nadzoruje. 

(akta kontroli str. 1396, 2248) 

Dane do sytemu MonAliZa, dla każdego z projektów Programu Batory, wprowadzał 
Naczelnik Wydziału Wsparcia Inwestycji i Projektów Europejskich w DGM (osoba 
wyznaczona przez Dyrektora DGM) na podstawie fiszek otrzymanych odpowiednio 
od: PŻB SA, KIG i NCBR. Dane te były wprowadzane w uzgodnieniu z Maciejem 
Styczyńskim (liderem projektu w trzech projektach i patronem projektu w projekcie 
Promy dla PŻB). Z ustaleń kontroli NIK w PŻB SA wynika, że Spółka nie otrzymała 
wytycznych odnośnie raportowania do systemu MonAliZa. W trybie roboczym kilka 
razy członek Zarządu PŻB SA uzupełnił podstawowe dane kontraktowe oraz dane 
(daty realizacji) z Aneksu nr 4 do Kontraktu (ogólny harmonogram realizacji aneksu 
nr 4). 

W zakładce Harmonogram, w poszczególnych projektach wprowadzone zostały, na 
podstawie fiszek, zadania do wykonania (kamienie milowe) wraz z datami planowa-
nej realizacji (niezmienialne w systemie MonAliZa) oraz datami faktycznej realizacji 
(system wymuszał uzupełnienie pole daty; pole nie mogło być puste, mimo że zada-
nie nie zostało faktycznie wykonane) oraz procentowym określeniem realizacji. Pro-
cent realizacji zadania ustalał i wprowadzał do systemu Naczelnik Wydziału Wspar-
cia Inwestycji i Projektów Europejskich w DGM, w uzgodnieniu z liderem/patronem 
Projektu Maciejem Styczyńskim. Zarówno procent realizacji poszczególnych zadań 
jak i sygnalizacja statusów poszczególnych projektów (oznaczenie kolorami81) rów-
nież należały do indywidualnej oceny lidera/patrona projektu. 

W systemie MonAliZa nie było możliwości wygenerowania historycznego raportu 
z realizacji danego projektu na określoną datę wsteczną. Wydruk jest możliwy 

                                                      
79  Pismo z dnia 28 października 2019 r., znak: DGM.WPO.7.480.24.2019.PK. 
80  Pisma z dnia 17 stycznia 2020 r., znak DGM.WPO.7.480.3.1.2020.PK do KIG I NCBR. 
81  Kolor zielony oznaczał prawidłową realizację, kolor żółty wskazywał na niewielkie opóźnienia, 

natomiast kolor czerwony oznaczał opóźnienia w realizacji. 
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w odniesieniu do bieżących informacji, zaś wprowadzone zmiany widoczne są 
w „Raporcie z aktualizacji”. 

(akta kontroli str. 93-121, 171-236, 1801-1863, 2259-2264) 

Informacje przekazane w kartach zbierania danych od podmiotów realizujących 
projekty (fiszkach) różniły się od danych zawartych w systemie MonAliZa. 
W przypadku projektu Promy dla PŻB harmonogram realizacji projektu zawarty 
w formularzu przekazanym w dniu 29 kwietnia 2019 r. różnił się od tego, który 
wprowadzony został do systemu. W raporcie82 systemowym z projektu Promy dla 
PŻB, w harmonogramie daty realizacji poszczególnych kamieni milowych są takie 
same jak daty planowane do ich realizacji83, pomimo że realizacja projektu jest 
opóźniona. Stan projektu jest oznaczony na czerwono. Przykładowo w zadaniu: 
uzgodnienia i podpisanie Addendum do kontraktu - daty planowania i realizacji są 
takie same, tj. 30 sierpnia 2019 r., natomiast zadanie to nie zostało zrealizowane, tj. 
do dnia 31 stycznia 2020 r. nie podpisano Addendum.  

Według wyjaśnień84 Naczelnika Wydziału Wsparcia Inwestycji i Projektów Europej-
skich w DGM „(…) prezentacja danych wynika z architektury systemu. Od pewnego 
czasu nie ma możliwości modyfikacji harmonogramu dotyczącego planowanego 
rozpoczęcia i zakończenia w fazie realizacji, co powoduje rozbieżność z danymi 
przekazanymi z PŻB SA w związku ze zmianami koncepcji projektu. Istnieje możli-
wość zmiany dat faktycznej realizacji, tj. daty rozpoczęcia zadania i jego zakończe-
nia. W systemie MonAliZa w zakładce Harmonogram realizacja każdego z zadań 
jest określona procentowo. Dopóki nie zakończy się zadanie przyjęto (MGMiŻŚ), że 
nie są zmieniane daty faktycznego zakończenia zadania, wobec powyższego na 
wydruku widnieją daty pierwotnie planowanego zakończenia. System nie przewiduje 
pozostawienia niewypełnionej formatki daty”. 

Zdaniem NIK, brak możliwości wprowadzenia do systemu MonAliZa kompletnych, 
rzetelnych danych powinien zostać niezwłocznie zgłoszony przez MGMiŻŚ do 
RBMP, ponieważ skutkuje to uzyskiwaniem nieprawidłowych informacji zarząd-
czych.  

(akta kontroli str. 93-121, 446, 1397-1404,1801-1804, 1917-1918, 2069, 2073, 
21174-2186) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następującą nieprawidłowość. 

Minister GMiŻŚ nie uregulował sposobu zbierania danych, w szczególności zakresu 
i częstotliwości ich zbierania oraz zakresu zmian powodującego konieczność ich 
natychmiastowej aktualizacji. Minister GMiŻŚ nie wprowadził także uregulowań za-
pewniających weryfikację przekazywanych danych oraz nie prowadził ich weryfika-
cji, np. w trybie kontrolnym. Zdaniem NIK, brak procedur służących zapewnieniu 
wiarygodności, kompletności i aktualności gromadzonych danych wpływa na obni-
żenie jakości wniosków wyciąganych z ich analizy. Takie podejście nie pozwalało na 
dokonywanie rzetelnych ocen stopnia realizacji projektów, osiąganych celów 
i zagrożeń związanych z nieprawidłowym postępem prac. Nie służyło także jako 
skuteczny mechanizm interwencji w sytuacji zagrożenia prawidłowej realizacji pro-
jektów lub całego Programu Batory. 

(akta kontroli str. 71-77, 446, 2100, 1801-1804, 1917-1918, 2100, 2259-2264) 

                                                      
82  Raport z dnia 12 listopada 2019 r. wykonany z systemu MonAliZa. 
83  Raport z dnia 12 listopada 2019 r. wykonany z systemu MonAliZa. 
84  Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 11 i 13 grudnia 2019 r. 
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MGMiŻŚ nie zapewniło rzetelnego systemu monitorowania i kontroli realizacji Pro-
gramu Batory. Nie stworzono procedur gromadzenia i weryfikacji informacji 
o realizacji poszczególnych projektów. Faktyczne działania nie zapewniały wiary-
godnych informacji o stanie ich zaawansowania. 

 

 

 

 

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

 
 Podjęcie działań w celu opracowania metodyki (planu) zarządzania Programem 1.

Batory, jak również poszczególnymi projektami wchodzącymi w jego skład. 

 Podjęcie działań w celu wypracowania, we współpracy ze wszystkimi podmio-2.
tami zaangażowanymi w realizację projektu Promy dla PŻB, decyzji co do za-
sadności jego kontynuowania, a w przypadku kontynuowania wypracowanie 
działań naprawczych zapewniających jego skuteczne zrealizowanie. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Pre-
zesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 14 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przy-
czynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przed-
stawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2020 r. 

 

Wiceprezes 

Najwyższa Izba Kontroli 

(-) Tadeusz Dziuba 
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