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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Piotr Stupienko – doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/144/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.  

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  
ul. E. Plater 1,10-562 Olsztyn (dalej: „Urząd”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: 
„Marszałek Województwa”.  

                     (dowód: akta kontroli str.1) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

W latach 2015-2017 (I półrocze)2 realizowano zagadnienia związane z rozwojem średnich  
i małych portów morskich ujęte w „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Województwa Warmińsko–Mazurskiego do 2025 r.”. Marszałek Województwa prowadził 
korespondencję z naczelnymi organami administracji państwowej w zakresie planowanej 
budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz w związku  
z programami strategicznymi dotyczącymi polityki morskiej, rozwoju portów morskich oraz 
rozwoju transportu. Zagadnienia te były również uwzględniane w projektach 
zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego (dalej: 
„Województwo”). Na terenie Województwa realizowano inwestycje dotyczące tematyki 
żeglarskiej i morskiej, dotyczące m.in. planów zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów portowych oraz modernizacji i rozbudowy infrastruktury Portu Morskiego  
w Elblągu. Ponadto, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarł ze stroną 
rządową Kontrakt Terytorialny na lata 2014-2023, w ramach którego ustalono m.in. zasady 
realizacji pięciu przedsięwzięć w zakresie objętym niniejszą kontrolą. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja strategii i programów wojewódzkich w zakresie rozwoju 
średnich i małych portów morskich. 

1.1. Na terenie Województwa, nad Zalewem Wiślanym, funkcjonują cztery porty,  
tj. w Elblągu, Fromborku, Tolkmicku i w Nowej Pasłęce. Funkcje transportowe pełni Port 
Morski w Elblągu – jedyny port morski towarowy w Województwie. Zagadnienia 
związane z rozwojem średnich i małych portów morskich ujęte były w „Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko–Mazurskiego do 2025 r.” (dalej: 
„Strategia”). W Strategii określono jej cel główny: „Spójność ekonomiczna, społeczna  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna 
lub ocenę opisową. 
2 Okres objęty kontrolą  
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i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy” oraz wskazano, że poprawa 
przedmiotowej spójności powinna być osiągana m.in. w kontekście: 

• Regionalnym – tworzenie równych szans rozwojowych w całym Województwie 
poprzez kreowanie warunków do wzmacniania kapitału ludzkiego, rozwoju 
przedsiębiorczości, promocji oraz budowanie nowoczesnej infrastruktury.  
W przypadku Elbląga wskazano, że jako ośrodek subregionalny, wyposażony  
w infrastrukturę miejską o wysokich standardach, specjalizować się będzie  
w rozwoju nowoczesnych technologii oraz współpracować z gospodarką morską 
obszaru bałtyckiego i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 

• Bałtyckim – poprzez rozwój Warmii i Mazur w europejskiej przestrzeni bałtyckiej, 
włączenie układu transportowego regionu w powstającą wielką obwodnicę Bałtyku, 
system bałtyckiej żeglugi oraz w projektowane wokół morza sieci komunikacyjne, 
turystyczne i inne. Wskazano również istotność wzrostu rangi portu w Elblągu jako 
portu morskiego, współpracującego z portami w Gdańsku i w Kaliningradzie. 

W Strategii określono również priorytety strategiczne, w tym „Konkurencyjna gospodarka”3 
i „Nowoczesne Sieci”4 oraz powiązane z nimi cele strategiczne i cele operacyjne, tj.: 

1. Cel strategiczny „Wzrost konkurencyjności gospodarki” (obejmujący m.in. cele 
operacyjne „Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój inteligentnych 
specjalizacji” oraz „Wzrost innowacyjności firm”), zakładający, że głównym 
obszarem zainteresowania samorządu będzie wspieranie specjalizacji regionalnych, 
w tym „ekonomii wody”5. W ramach tego celu strategicznego przewidywano kierunki 
działań polegające m.in. na:  

− inicjowaniu i rozwoju współpracy na poziomie lokalnym, międzyregionalnym  
i międzynarodowym,  

− wspieraniu rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz sektora naukowego  
i badawczo-rozwojowego,  

− wspieraniu rozwoju infrastruktury, w tym służącej do rozwoju przedsiębiorczości.  

Wskazano ponadto kierunek działań „Jakość produktów i usług”, który swoim 
zakresem obejmował m.in. produktowe podejście do oferty turystycznej 
uwzględniające konieczność wydłużania sezonu turystycznego, poszukiwania 
różnorodnych oraz nowatorskich form turystyki i wypoczynku, a także dokonywania 
inwestycji infrastrukturalnych, przy jednoczesnym zachowaniu walorów 
przyrodniczych regionu. 

2. Cel strategiczny „Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych” (obejmujący m.in. cel 
operacyjny „Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej”), zakładający,  
że powiązania sieciowe i współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 
odgrywają szczególną rolę w rozwoju gospodarki. W ramach tego celu  
przewidywano kierunki działań polegające m.in. na:  

• Współpracy z regionami bałtyckimi, w tym m.in. w zakresie: 
− kreowania stref przyśpieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego 

wzdłuż korytarzy transportowych o znaczeniu europejskim i krajowym, 
− przełamywania luki transportowej Polski Północnej dla usprawnienia 

kluczowych powiązań transportowych między województwami 
nadmorskimi oraz poprawy ich spójności wewnętrznej, 

                                                      
3 Wskazujący m.in., że realizacja wizji rozwojowej wymaga silnej gospodarki regionalnej, opartej o specjalizację i najwyższą możliwą 
innowacyjność. 
4 Wskazujący m.in., że warunkiem rozwoju jest obecność w różnego rodzaju sieciach, postrzeganych jako elementy fizyczne 
(infrastruktura techniczna), jak również powiazania i relacje (kontakty międzyludzkie i doświadczenia współpracy). 
5 Ekonomia wody – jedna ze inteligentnych specjalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego określonych w Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego, bazujących na największych w Polsce zasobach wód powierzchniowych, wokół których rozwija się 
turystyka oraz szereg innych działalności.  
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− usprawnienia kluczowych międzyregionalnych powiązań transportowych, 
w tym wspieranie rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu, śródlądowej oraz 
wspieranie rozwoju małych portów, 

− poprawy dostępności Zalewu Wiślanego i jego przystosowanie do potrzeb 
transportu śródlądowego, 

− tworzenia sieciowych ponadregionalnych produktów turystycznych, głównie 
w oparciu o międzynarodową drogę wodną E-70 z uwzględnieniem Żuław  
i Zalewu Wiślanego. 

• Współpracy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, w tym m.in.  
w zakresie rozwoju gospodarki, działań na rzecz poprawy czystości wód Zalewu 
Wiślanego oraz kreowania międzynarodowych powiązań transportowych, 
szczególnie w oparciu o potencjał Zalewu Wiślanego. 

3. Cel strategiczny „Nowoczesna infrastruktura rozwoju” (obejmujący m.in. cel 
operacyjny „Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz 
wewnętrznej spójności”), zakładający, że rozwój infrastruktury (w tym 
transportowej) zapobiegnie dalszej peryferyzacji województwa. W ramach tego 
celu przewidywano kierunki działań polegające m.in. na rozwoju:  

• Infrastruktury granicznej, w tym rozbudowie morskiego przejścia granicznego 
wraz z budową terminalu dla odpraw statków handlowych w Elblągu. 

• Komunikacji i transportu wodnego poprzez modernizację szlaków wodnych  
i rozbudowę już istniejących, dbanie o tor wodny przez Zalew Wiślany i rozwój 
portu w Elblągu oraz małych portów i przystani w całym regionie oraz 
umożliwienie dostępności do Zalewu Wiślanego przez kanał żeglugowy na 
Mierzei Wiślanej. 

(dowód: akta kontroli str. Strategia str.3-37) 

1.2. Według raportu z realizacji Strategii6 oraz Informacji o wykorzystaniu środków 
publicznych z programów wdrażanych w województwie warmińsko-mazurskim (stan 
na koniec 2015 r.) wynika, że realizowano zadania związane z przedmiotem 
niniejszej kontroli NIK, tj. m.in.: 

• Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, m.in.:  
− „Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części 

województwa warmińsko-mazurskiego” o wartości 415.134,8 tys. zł, 
obejmujący inwestycje za zakresu rozbudowy odcinków dróg wojewódzkich 
zapewniających obsługę transportową północnej granicy województwa  
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (program realizował Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Olsztynie), 

− „Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego” o wartości 185.321,6 tys. zł, obejmujący m.in. inwestycje 
związane z aktywizacją gospodarczą Kanału Elbląskiego, poprawę 
żeglowności i bezpieczeństwa na szlakach wodnych Żuław Wiślanych  
i Zalewu Wiślanego (program realizowały m.in. jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym Gmina Miasto Elbląg). 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, w ramach 
którego Gmina Miasto Elbląg realizowała projekt „Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”. Celem 
projektu była przebudowa nadbrzeża portu wraz z przebudową kładek dla 
pieszych (wartość projektu 38.411,5 tys. zł). Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg 

                                                      
6 Zgodnie z pkt 12.2 Strategii, raporty okresowe z jej realizacji sporządza się nie rzadziej co dwa lata. Ostatnim takim raportem  był 
„Raport okresowy nr XV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, 
za okres II półrocze 2013 r. – 2015 r.”, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Nr XIX/442/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.  
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Krajowych i Autostrad realizowała projekty związane z budową drogi S7, 
będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. 

• Program Współpracy Transportowej Regionu Morza Bałtyckiego, m.in. projekty: 
− „Transbaltic” (Urząd Marszałkowski) o wartości 94,0 tys. euro, którego 

celem było zintegrowanie systemów transportowych w regionie Morza 
Bałtyckiego, harmonizacja planów rozwoju infrastruktury (w tym korytarzy 
transportowych o znaczeniu europejskim), wypracowanie wspólnych działań 
dotyczących rozwoju transportu w regionie Morza Bałtyckiego oraz 
stworzenie planów biznesowych związanych z rozwojem transportu, 

− „ACL” (Zarząd Portu w Elblągu) o wartości 98,9 tys. euro, którego celem 
było wspieranie koordynacji rozwoju multimodalnych centrów logistycznych 
oraz poprawa przepływów towarowych. 

• Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja, w tym m.in. projekty: 

− „Sieć Informacji Turystycznej (TourInfoNet)” o wartości 1,2 tys. euro,  
w którym brała udział m.in. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja 
Turystyczna - celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
obszaru transgranicznego przyległego do Zalewów Wiślanego, poprzez 
utworzenie systemu rozpowszechniania informacji turystycznej oraz 
promocji wspólnych produktów turystycznych, 

− „Podniesienie atrakcyjności północno-wschodniej Polski oraz Obwodu 
Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”  
o wartości 115,2 tys. euro, w którym udział brał m.in. Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, 

− „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego” o wartości  
123,2 tys. euro (m.in. Instytut Morski w Gdańsku oraz Gmina Miasto Elbląg), 
którego celem była intensyfikacja współpracy społeczno-gospodarczej 
pomiędzy regionami Zalewu Wiślanego, 

− „Ochrona wód przybrzeżnych Bałtyku – NEFA BALT II” o wartości  
810,0 tys. euro, w którym uczestniczyła m.in. gmina Tolkmicko - celem 
projektu była poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzrost 
atrakcyjności turystycznej regionu przygranicznego dzięki ochronie  
i poprawie czystości wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, 

− „Przebudowa odcinka drogi „Kaliningrad-Mamonowo II (wieś Novoselovo) – 
granica Rzeczpospolitej Polskiej” o wartości 425,4 tys. euro (Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), którego celem było zwiększenie 
możliwości wykorzystania Transeuropejskiego Korytarza Transportowego 1-A 
„Ryga-Kaliningrad-Gdańsk” przez przewoźników towarowych i pasażerskich.   

(dowód: akta kontroli str. 35,38-68) 

1.3. W dniu 14 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
zawarł ze stroną rządową Kontrakt Terytorialny na lata 2014-2023, w ramach 
którego ustalono m.in. realizację pięciu przedsięwzięć w zakresie objętym niniejszą 
kontrolą, tj.: 

• Jednego przedsięwzięcia podstawowego: Przebudowa wejścia do portu 
morskiego w Elblągu, za którego realizację ma być odpowiedzialna strona 
rządowa (Urząd Morski w Gdyni). 

• Czterech przedsięwzięć warunkowych, których realizacja jest uzależniona m.in. 
od dostępności środków finansowych - za ich realizację odpowiedzialna ma być 
strona samorządowa7:  

                                                      
7 Gmina Miasto Elbląg/Zarząd Portu Morskiego w Elblągu Sp. z o.o. 
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− budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem 
komunikacyjnym8, 

− budowa obrotnicy dla statków w Elblągu, 
− budowa bocznicy kolejowej i terminalu nr 2 w Elblągu, 
− budowa nowego nadbrzeża przy ul. Radomskiej – przedłużenie terminala 

składowo-przeładunkowego. 

Według stanu na dzień kontroli, tj. 13 grudnia 2017 r. nie rozpoczęto realizacji żadnego 
z ww. przedsięwzięć.  

 (dowód: akta kontroli str. 69-82) 

1.4. W badanym okresie na terenie Województwa realizowane były trzy projekty 
związane z przedmiotem kontroli NIK, tj.: 

− „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy  
ul. Radomskiej w Elblągu”, o wartości 2.992,5 tys. zł, realizowany przez Gminę 
Miasto Elbląg ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia  
i Mazury 2014-2020, 

− „Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, 
Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych 
akwenów”, realizowany przez Urząd Morski w Gdyni ze środków rządowych, 

− „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I”, realizowany przez 
Urząd Morski w Gdyni ze środków rządowych. 

Ponadto w latach 2007-2014 realizowane były dwa projekty: 

− „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie 
Starego Miasta)”, o wartości 38.411,5 tys. zł realizowany przez Gminy Miasto 
Elbląg ze środków rządowych, 

− „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, o wartości 83.843,9 tys. zł 
realizowany ze środków rządowych m.in. przez Urząd Marszałkowski oraz gminy 
Braniewo, Cedry Wielkie i Tolkmicko oraz gminy miejskie Braniewo i Elbląg. 

 (dowód: akta kontroli str. 83) 

1.5. W badanym okresie, w sprawach dotyczących rozwoju portów morskich, Marszałek 
Województwa prowadził korespondencję z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. I tak: 

• W 2016 r. zgłosił uwagi do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy 
drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz modernizacji toru 
wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra. 

• W 2017 r. przedstawił opinię na temat memorandum Marszałka Województwa 
Pomorskiego w sprawie alternatywnej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany  
z Zatoką Gdańską oraz przedłożył uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów  
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów 
morskich do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”9.  

Marszałek Województwa prowadził również korespondencję, tj. w: 

• 2013 r. - z Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Ministrem Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie budowy drogi wodnej łączącej Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską. 

                                                      
8 W ramach projektu „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego” (Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-
Rosja) opracowana została ekspertyza „Eliminacja barier nawigacyjnych dla transportu wodnego jako element strategii  wspólnych 
działań na obszarze Zalewu Wiślanego; studium przypadku mostu pontonowego w Nowakowie”. 
9 Zgłoszone uwagi dotyczyły m.in. rozdziałów: „Diagnoza aktualnej sytuacji w zakresie realizacji działalności gospodarczej polskich 
portów morskich” (wskazano, że swobodny dostęp do portu w Elblągu zależny jest również od lodołamania na Zalewie Wiślanym  
i rzece Elbląg w okresie zimowym) oraz „Cele rozwoju polskich portów morskich”, sekcja: zadania inwestycyjne (wskazano konieczność 
uzupełnienia tekstu o inwestycje związane z rozwojem portu morskiego w Elblągu oraz budową drogi ekspresowej S22  
z Elbląga do Swarożyna (węzeł autostrady A1). 
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• 2013 r. – z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Polityki morskiej Rzeczypospolitej 
Polskiej do roku 2020”. 

• 2014 r. – z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą projektu „Dokumentu 
Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 
2030 r.)”. 

 (dowód: akta kontroli str. 84-128) 

1.6. Uchwalenie w dniu 24 lutego 2017 r. ustawy o inwestycjach w zakresie budowy 
drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską10 wpłynęło m.in. na 
prowadzenie przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego11 prac 
nad aktualizacją projektu zagospodarowania przestrzennego Województwa,  
na którego terenie wyróżniono siedem obszarów funkcjonalnych. Jednym z nich jest 
„Przybrzeżny Obszar Funkcjonalny”, obejmujący swoim zasięgiem wszystkie gminy 
w województwie warmińsko-mazurskim, które przylegają do Zalewu Wiślanego12,  
a planowany kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, został określony jako istotny 
warunek wykorzystania potencjału ww. obszaru funkcjonalnego. 

W ramach ww. ustawy (art. 16 ust. 2), do kompetencji Marszałka Województwa należy 
wydanie opinii w procedurze uzyskiwania przez inwestora (tj. Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni) pozwolenia wodnoprawnego w zakresie infrastruktury 
dostępowej, dla obszaru inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa warmiński-
mazurskiego. Do dnia kontroli, tj. 12 grudnia 2017 r. do Urzędu nie wpłynął wniosek 
w przedmiocie wydania takiej opinii. 

(dowód: akta kontroli str. 129-134) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK13 kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego,  
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Olsztynie. 

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 
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10 Dz. U. z 2017 r. poz. 820 
11 Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
12 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).  
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


