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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie1 

pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin 

 

dr inż. Piotr Durajczyk od 29 stycznia 2018 r. pełniący obowiązki Dyrektora Urzędu 
od 1 października 2018 r. Dyrektor Urzędu2. W okresie od 1 sierpnia 2008 r. 
do 25 stycznia 2018 r. Dyrektorem Urzędu był Krzysztof Woś3 

1. Realizacja zadań przez administrację żeglugi śródlądowej 
2. Gospodarka finansowo-księgowa 
 

Lata 2018-2020, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie 

 

Artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

1. Marzanna Wierzbicka, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/157/2020 z 13 października 2020 r.  

2. Katarzyna Kozłowska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/174/2020 z 9 listopada 2020 r. 

3. Bogusław Wójcik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/181/2020 z 27 listopada 2020 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Dyrektor podejmował działania w celu zapewnienia warunków organizacyjno-
technicznych oraz kadrowych niezbędnych do należytej realizacji objętych kontrolą 
zadań administracji żeglugi śródlądowej, a także monitorowania ich wykonywania. 
Nie były one jednak w pełni skuteczne, rzetelne oraz zgodne z przepisami. Ponadto 
nastąpiła zwłoka w wydaniu przez Dyrektora przepisów prawa miejscowego 
określających szczegółowe warunki ruchu i postoju statków, w związku z utratą 
z mocy prawa przepisów dotychczas obowiązujących. Z niezależnych od organu 
przyczyn prawno-organizacyjnych nie były realizowane zadania związane 
z pełnieniem funkcji inwestora w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji 
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Nie były 
także wykonywane obowiązki kontrolne dotyczące posiadania na statkach 
składników wyposażenia, których zakup zrefinansowano ze środków Funduszu 
Żeglugi Śródlądowej oraz obowiązki informacyjne dotyczące zmian właścicielskich 
i wykreślenia z rejestru statków, o których mowa w art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi 

                                                      
1 Dalej: Urząd lub UŻŚ. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 W okresie od 26 stycznia 2018 r. do 28 stycznia 2018 r. nie było powołanego kierownika jednostki. W tym 
czasie Piotr Durajczyk – Kierownik Centrum RIS posiadał upoważnienie do podpisywania pism i dokumentów 
oraz składania oświadczeń woli i podejmowania decyzji w zakresie kompetencji Dyrektora Urzędu.  
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
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Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym6. Ze względu na brak wniosków armatorów 
nie były wydawane świadectwa dopuszczenia statku ADN7 do przewozu towarów 
niebezpiecznych. Nie przeprowadzono także kontroli przewozu towarów 
niebezpiecznych żeglugą śródlądową z uwagi na brak identyfikacji tego typu 
działalności na obszarze działania Urzędu. Pozostałe objęte kontrolą NIK zadania 
przypisane terenowemu organowi administracji żeglugi śródlądowej były 
realizowane. Za wyjątkiem kontroli przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi 
na śródlądowych drogach wodnych, stanu oznakowania szlaku żeglownego 
i infrastruktury oraz realizacji projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”8, przy ich 
wykonywaniu występowały jednak zróżnicowane pod względem istotności oraz skali 
nieprawidłowości i uchybienia. Dotyczyły one naruszenia obowiązków lub wymogów 
określonych w przepisach albo regulacjach wewnętrznych, a także niezapewnienia 
należytej rzetelności podczas realizacji zadań i ich dokumentowania. 
W szczególności nie zapewniono prowadzenia bazy informacji o statkach, członkach 
załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg wodnych w szczegółowości 
określonej przepisami art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 
o żegludze śródlądowej9 i ujmowania w niej przez pracowników kompletnych 
wymaganych danych. Połowa skontrolowanych wpisów w rejestrze 
administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej nie była kompletna oraz nie 
przestrzegano zasad korygowania omyłek w księgach rejestrowych. Zadania organu 
inspekcyjnego, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2a ustawy o żegludze 
śródlądowej, wykonywane przez ekspertów powołanej przez Dyrektora Technicznej 
Komisji Inspekcyjnej10, nie zostały w pełni rzetelnie udokumentowane w 38,5% 
skontrolowanych inspekcji. Ponadto w zaświadczeniach z inspekcji nie podawano 
godzin ich przeprowadzenia oraz dla 15% skontrolowanych zaświadczeń nie 
sporządzono załączników stanowiących ich integralną cześć. Za wyjątkiem 
nieobejmowania pomiarem wysokości kadłuba oraz w jednym przypadku 
niedokonania pomiaru minimalnej wolnej burty, prawidłowo prowadzono 
i dokumentowano pomiary statków oraz wydawano świadectwa pomiarowe. 
Dokumenty bezpieczeństwa statków wydawano zgodnie z wymogami określonymi 
w rozdziale 5. ustawy o żegludze śródlądowej i przepisach wykonawczych. 
Przypadki niezachowania należytej rzetelności przy sporządzaniu takich 
dokumentów i ich zmian dotyczyły 11% objętych kontrolą spraw. Nierzetelnie 
prowadzono rejestry wydanych dokumentów bezpieczeństwa statków. Spośród 
skontrolowanych wpisów 40% zawierało informacje niezgodne ze stanem 
faktycznym lub było niekompletnych.  
Dyrektor sprawował nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi w szczególności poprzez 
realizację zadań, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2-5 i 7 ustawy o żegludze 
śródlądowej. Prawidłowość oznakowania nawigacyjnego w każdym roku 
sprawdzano na wszystkich drogach wodnych, mostach i urządzeniach nad wodami 
na obszarze działania Urzędu. Prowadzono inspekcje statków i ich załóg. 
Nie zapewniono jednak dokumentowania kontroli przewożonych przez statki 
ładunków. Po zmianie koncepcji funkcjonowania centrum usług informacji rzecznej 
(RIS11) oraz intensyfikacji działań, Projekt RIS realizowany był zgodnie 
z założeniami określonymi w zmienionej umowie o dofinansowanie oraz umowami 
zawartymi z wykonawcą i inżynierem kontraktu. W związku z utrudnieniami 

                                                      
6 Dz. U. poz. 1901, ze zm., dalej: ustawa o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych. 
7 ADN - umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów 
niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1537), wraz ze 
zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we 
właściwy sposób (art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 154, ze zm., dalej: ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych). 
8 Dalej: Projekt RIS. 
9 Dz. U. z 2020 r. poz. 1863, dalej: ustawa o żegludze śródlądowej. 
10 Dalej: Techniczna Komisja Inspekcyjna lub TKI. 
11 River Information Services. 
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w prowadzeniu prac spowodowanymi pandemią COVID – 19, Dyrektor podjął 
skuteczne działania w celu przedłużenia terminu zakończenia jego realizacji 
i zmiany zawartych umów. 
Po uzyskaniu informacji o wypadkach żeglugowych Dyrektor zapewnił 
przeprowadzenie postępowań w celu ustalenia ich okoliczności, przyczyn, 
rozmiarów szkody i winnych. Winnym spowodowania wypadków udzielił ostrzeżenia 
o grożącym zawieszeniu uprawnień zawodowych. Występowały jednak odstępstwa 
w prowadzeniu postępowań w odniesieniu do wymogów określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi 
na śródlądowych drogach wodnych12. Dyrektor prawidłowo wydawał i przedłużał 
odpowiednie świadectwa ADN oraz niezwłocznie przekazywał wymagane informacje 
Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Nie zapewniono natomiast 
należytej rzetelności przy wydawaniu zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych 
oraz niemal 29% skontrolowanych zezwoleń wydano na okres dłuższy 
od dopuszczonego przepisami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2003 r. 
o wykonywaniu prac podwodnych13. 
Po przejęciu przez Dyrektora od 1 października 2018 r. obsługi finansowo-
księgowej, opracowana i wprowadzona dokumentacja określająca system 
rachunkowości jednostki nie była kompletna. Nie została także wprowadzona 
ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego. Uzyskiwane dochody w związku 
z realizacją zadań przekazywano na centralny rachunek budżetu państwa 
z zachowaniem wymaganego trybu, ale 2,75% zbadanych dochodów odprowadzono 
nieterminowo. Stwierdzono również dziewięć przypadków zaniżenia należnych opłat 
na kwotę ogółem 9 870 zł oraz pobranie opłat za wydanie wspólnotowych świadectw 
zdolności żeglugowej i wydanie świadectw eksperta ADN w kwocie ogółem 1 100 zł, 
pomimo braku podstawy prawnej do ich ustalenia. Skontrolowane wydatki Urzędu 
dokonywane były w granicach kwot określonych w planie finansowym oraz zgodnie 
z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, określonymi w art. 44 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych14. Wyjątek stanowiły wydatki 
poniesione w wyniku postępowania przeprowadzonego z naruszeniem przepisów 
o zamówieniach publicznych, które stanowiły 15,7% skontrolowanych. 
Przeprowadzone w 2018 r. i 2019 r. inwentaryzacje oraz ich wyniki nie zostały 
odpowiednio udokumentowane. Księgi rachunkowe Urzędu prowadzone były 
zgodnie z wymogami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości15, za wyjątkiem zastosowania błędnej klasyfikacji do paragrafów 
0,9% sprawdzonych wydatków, zawyżenia wartości początkowej jednego środka 
trwałego oraz zaewidencjonowania dat operacji gospodarczych niezgodnie z ich 
rzeczywistym przebiegiem w odniesieniu do zapisów księgowych dokonanych 
na podstawie 36% sprawdzonych dowodów księgowych. Nierzetelnie prowadzona 
była także ewidencja szczegółowa do konta 130. Dyrektor zapewnił sporządzenie 
sprawozdań finansowych w wymaganej szczegółowości, terminowe przekazanie ich 
jednostce nadrzędnej oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej16 Urzędu. 
Przy czym publikacja w BIP sprawozdania za 2018 r. nastąpiła z opóźnieniem.  

Ujawnione w trakcie kontroli NIK liczne nieprawidłowości wskazują 
na niezapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
w Urzędzie.  

                                                      
12 Dz. U. Nr 17, poz. 161, dalej: rozporządzenie w sprawie postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi. 
13 Dz. U. z 2020 r. poz. 397, ze zm.; dalej: ustawa o wykonywaniu prac podwodnych. 
14 Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm., dalej: ustawa o finansach publicznych.  
15 Dz. U. z 2021 r. poz. 217; dalej: ustawa o rachunkowości. 
16 Dalej: BIP. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe17 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań przez administrację żeglugi 
śródlądowej 

1.1 Przygotowanie do realizacji zadań 

1.1.1. Plan zatrudnienia w Urzędzie na 2018 r wynosił 25,25 etatów18, a w latach 
2019-2020 - 33,25 etatów19. W związku z planowaną reformą urzędów żeglugi 
śródlądowej w 2018 r. Dyrektor przeprowadził analizę potrzeb w zakresie 
zatrudnienia i skierował do Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej 
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej20 pismo o dostosowanie 
struktury organizacyjnej do nowych zadań (nałożonych i planowanych21). Urząd 
otrzymał osiem etatów przy zgłoszonych 12. Na wynagrodzenia pracowników 
zaplanowano22: w 2018 r. 2 018 078 zł (wydatkowano 1 489 116,95 zł – 73,8%); 
w  2019 r. 2 019 555 zł (wydatkowano 1 858 883,54 zł – 92%) oraz w 2020 r. 
2 048 890 zł (wydatkowano 2 030 62,13 zł – 99,1%)23. 

(akta kontroli str. 162-168, 590, 1459, 1473-1481, 5292-5293, 5326-5327, 5624) 

Dyrektor wyjaśnił, że w latach 2018-2020 wielokrotnie zgłaszał potrzebę 
zwiększenia liczby etatów w Urzędzie oraz uposażenia pracowników 
m.in. na cyklicznych naradach i spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa. 
Według przeprowadzonej przez Dyrektora analizy zasobów kadrowych, przekazanej 
do Ministerstwa 29 czerwca 2020 r. dla prawidłowego wypełnienia nałożonych 
zadań niezbędne było zatrudnienie dodatkowych pracowników. Otrzymane 
w 2018 r. osiem nowych etatów nie zabezpieczyło potrzeb i spowodowało 
konieczność realizacji niektórych zadań w oparciu o umowy cywilnoprawne. Zwrócił 
w niej także uwagę na konieczność podjęcia działań dla zapewnienia niezbędnej 
kadry dla TKI, bowiem w czasie jej powoływania nie przewidziano ani jednego 
dedykowanego Komisji etatu. Według ww. analizy zatrudnienie w Urzędzie powinno 
wzrosnąć w wariancie minimalnym o co najmniej 25 osób, a  w  optymalnym o 41. 
Dyrektor wyjaśnił, że nie otrzymał odpowiedzi na powyższe propozycje. 

(akta kontroli str. 636-638, 1460) 

W badanym okresie wzrastało przeciętne zatrudnienie w Urzędzie. W przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych wynosiło: w 2018 r. - 23,16 (niższe od planu o 2,09); 
w 2019 r. – 26,05 (niższe od planu o 7,2) oraz do 30 września w 2020 r. – 29,58 
(niższe od planu o 3,67)24. Zmniejszyła się fluktuacja pracowników25, która w 2017 r. 
wynosiła 23,08; w 2018 r. 12,50; w 2019 r. 6,67; a do 30 września 2020 r. 3,23. 
W piśmie zawierającym wyniki analizy potrzeb zatrudnienia, skierowanym 
do Ministerstwa 4 września 2018 r. Dyrektor wskazał, że zwiększenie zatrudnienia 

                                                      
17 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. 
18 Z tego: 22,5 w korpusie służby cywilnej oraz 2,75 poza korpusem. 
19 Z tego 30,5 w korpusie służby cywilnej oraz 2,75 poza korpusem.  
20 Dalej: Ministerstwo lub Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  
21 Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.), dalej: ustawa 
Prawo wodne oraz wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej w zakresie 
m.in. przeniesienia obsługi księgowej do Urzędu. Dyrektor wskazał m.in. na potrzebę zatrudnienia głównego 
księgowego oraz specjalistów ds. kadr i płac, ds. księgowości oraz finansowych i planowania. 
22 Plany po zmianach, aktualizacja na 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r. i 30 września 2020 r.  
23 Średnie wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosiło: w 2018 r. 3 674,80 zł, w 2019 r. 3 665,76 zł oraz 
do 30 września 2020 r. 3 971,11 zł. 
24 W Urzędzie nie zostali zatrudnieni pracownicy regionalnych zarządów gospodarki wodnej w trybie określonym 
w art. 539 ustawy Prawo wodne. 
25 Liczona jako całkowita liczba odejść pracowników dzielona przez liczbę pracowników według stanu na koniec 
roku i mnożona przez 100. 
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w Centrum RIS do 10 etatów, umożliwi dokonanie reorganizacji i poprawę jakości 
świadczonych usług informacji rzecznej26. Wskazał, że praca w trybie 
jednozmianowym jest niewystarczająca dla zapewnienia użytkownikom dróg 
wodnych dostępu do aktualnych informacji w godzinach największego natężenia 
ruchu na Odrzańskiej Drodze Wodnej. W kontrolowanym okresie zatrudnienie 
w Centrum wahało się od pięciu do ośmiu osób, a praca wykonywana była w trybie 
jednozmianowym. 

(akta kontroli str. 162-168, 590, 1459, 1473-1481, 3182-3184, 4120-4122, 5292-
5293) 

Dyrektor podejmował działania w celu zatrudnienia pracowników. W latach 2018-
2020 (do 19 października) ogłosił 33 nabory27. Spośród 31 zakończonych - 13 
(41,9%) zakończyło się zatrudnieniem pracowników28. W pozostałych: nie wpłynęły 
oferty lub żaden z kandydatów nie spełniał ustalonych kryteriów (10 naborów), 
kandydat nie wykazał się podczas naboru wiedzą niezbędną do wykonywania pracy 
(pięć naborów), albo wybrani kandydaci nie podjęli pracy (trzy nabory). Nabory nie 
były ogłaszane na część stanowisk ujętych w strukturze organizacyjnej Urzędu 
m.in. ekspertów TKI, specjalistów ds. ochrony danych osobowych, kontroli 
zarządczej, BHP i PPOŻ. Wyjaśnił, że stanowiska te uwzględnione zostały 
w regulaminie organizacyjnym na etapie reorganizacji. Schemat organizacyjny 
został sporządzony w sposób rozbudowany, uwzględniający wszystkie niezbędne 
stanowiska dla zapewnienia prawidłowego działania jednostki. W związku 
z otrzymaniem jedynie ośmiu etatów regulamin został zaktualizowany i dostosowany 
do rzeczywistej ich liczby. 

(akta kontroli str. 159-161, 1459-1472) 

Dyrektor zlecał wykonywanie części zadań podmiotom zewnętrznym oraz 
pracownikom Urzędu w ramach umów cywilnoprawnych29. W latach 2018-2020 
(do 30 września) zawarł ogółem 81 takich umów. Za wykonanie zleconych prac 
wypłacono wynagrodzenia w kwocie ogółem 1 481 420,63 zł30. Urząd nie posiadał 
procedur wewnętrznych w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych. Dyrektor 
wyjaśnił, że stosowano obowiązujący „Regulamin udzielania zamówień publicznych” 
a decyzję o konieczności zawarcia umów podejmował na podstawie przekładanych 
wniosków zawierających uzasadnienie konieczności zlecenia zadań, które nie mogły 
być wykonywane przez pracowników etatowych Urzędu.  

(akta kontroli str. 613-615, 1460-1462) 

Z pracownikami Urzędu Dyrektor zawarł siedem umów cywilnoprawnych31, których 
przedmiotem było:  

 w 2018 r. : świadczenie usług specjalisty ds. realizacji projektu „Modernizacja 
systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS (dwie umowy)32; 

                                                      
26 Utworzenie dwóch zespołów: zespołu operatorów RIS (którego zadaniem będzie m.in. monitorowanie ruchu 
na śródlądowych drogach wodnych w systemie dwuzmianowym) i zespołu pomiarowego (odpowiedzialnego 
za pomiary terenowe oraz pomiary hydrograficzne i opracowanie zgromadzonych danych dla potrzeb 
elektronicznych map nawigacyjnych).  
27 Z tego: w 2018 r. i 2019 r. po 13 oraz w 2020 r. siedem. 
28 Liczba wakatów wynosiła na koniec: 2017 r. – jeden, 2018 r. - trzy, 2019 r. – cztery i pół etatu, 
a na 30 września 2020 r. – trzy i pół etatu. 
29 Między innymi wykonywanie usług: eksperta TKI, uzgadniania projektów oznakowania nawigacyjnego 
i harmonogramów prac, administracji i baz danych statków, specjalisty ds. elektronicznych map nawigacyjnych 
i pomiarów hydrograficznych, w zakresie księgowości, spraw administracyjnych, zamówień publicznych i pomocy 
prawnej. 
30 Z tego: w 2018 r. -494 647,66 zł; w 2019 r. -565 517,23 zł (wzrost o 14,3%) oraz do 30 września 2020 r. 
421 255,74 zł. 
31 Z tego: po trzy w 2018 i 2020 r. oraz jedną w 2019 r. 
32 Umowy zawarte z: kierownikiem Centrum RIS oraz koordynatorem pracy pracowników działu 
administracyjnego, księgowości, kadr oraz pracowników obsługi w UŻŚ. Zakres przedmiotowy umów związany 
był z koordynacją i nadzorowaniem realizacji projektu. Dalej: umowy nr 25/2018 i 26/2018. 
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pełnienie funkcji przewodniczącego Technicznej Komisji Inspekcyjnej oraz eksperta 
- specjalisty ds. nautyki33;  

 w 2019 r. : świadczenie usług specjalisty ds. realizacji projektu „Modernizacja 
systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS” oraz 
projektu „Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system 
AIS”34;  

 w 2020 r. : modyfikacja i rozszerzenie (rozbudowa) strony nawodzie.uzs.gov.pl35; 
wykonanie i sukcesywne dostarczanie maseczek ochronnych36 oraz świadczenie 
usług specjalisty ds. administracyjnych37. 
Z tego tytułu poniesiono wydatki ogółem 83 553 zł. 
Zlecone pracownikom zadania w ramach umów cywilnoprawnych nie były tożsame 
z ich zakresami obowiązków realizowanymi w ramach umów o pracę.   

(akta kontroli str. 5039, 5041-5044, 5064-5067, 5080-5083, 5114-5117, 5130-5133, 
5166-5169, 5175-5177) 

Rozliczenie prac wykonanych na podstawie umów: nr 1/2020 i 17/2020 nastąpiło 
zgodnie z zawartymi w nich zapisami, tj. na podstawie protokołów odbioru. 
W pozostałych przypadkach umowy rozliczane były na podstawie miesięcznych 
sprawozdań z wykonanych czynności oraz ewidencji potwierdzających liczbę godzin 
przepracowanych w miesiącu. Wypłacone wynagrodzenia były zgodne 
z postanowieniami zawartych umów38. Z prowadzonych przez zamawiającego 
rejestrów godzin wykonywania umów zleceń przez pracowników nr: 1/2018, 
25/2018, 26/2018 i 11/2019 nie wynikało w jakich godzinach realizowane były 
czynności będące ich przedmiotem i czy (z wyjątkiem sobót i niedziel) nie pokrywały 
się one z godzinami pracy pracowników wynikającymi ze stosunku pracy.  

(akta kontroli str. 5041-5044, 5051-5056, 5064-5079, 5080-5085, 5092-5010, 5114-
5117, 5124-5129, 5174, 5179-5183)  

W wyniku badania 17 umów cywilnoprawnych (spośród 81 zawartych, w tym 
wszystkich siedmiu zawartych z pracownikami Urzędu), w jednym przypadku 
stwierdzono zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, 
określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy39. 
Ponadto stosowany sposób ewidencjonowania liczby godzin realizacji zleconych 
prac, nie umożliwiał rzetelnej weryfikacji realizacji ustalonego w umowach 
obowiązku pozostawania przez wykonawców w dyspozycyjności w siedzibie Urzędu 
przez określoną w tych umowach liczbę godzin. Powyższe zagadnienia opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.   

(akta kontroli str. 1449, 2578-2581, 2619-2626, 3185-3245, 4158-4178, 5051-5056, 
5068-5079, 5092-5010, 5124-5129, 5337, 5605-5623, 5625, 5627, 5636-5638) 

Dyrektor powierzył wykonywanie zadań inspekcyjnych starszym inspektorom, 
inspektorom i młodszym inspektorom nadzoru nad żeglugą śródlądową, 
tj. pracownikom uprawnionym do wykonywania zadań inspekcyjnych według 
przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie 
określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych 
do wykonywania zadań inspekcyjnych40. Wykonywanie inspekcji technicznych 
statków i pomiarów statków powierzono Przewodniczącemu i ekspertom TKI. 
Główna księgowa Urzędu w momencie zatrudnienia jej na stanowisku p.o. głównej 

                                                      
33 Umowa zawarta ze starszym inspektorem ds. nadzoru nad żeglugą. Zakres przedmiotowy umowy związany 
był z koordynacją prac TKI. Dalej: umowa nr 1/2018. 
34 Umowa zawarta z kierownikiem Centrum RIS. Zakres przedmiotowy umowy związany był z koordynacją 
i nadzorowaniem realizacji projektów. Dalej: umowa nr 11/2019. 
35 Umowa zawarta ze specjalistą ds. komunikatów dla kapitanów NtS. Dalej: umowa nr 17/2020. 
36 Umowa zawarta z inspektorem ds. administracyjnych. Dalej: umowa nr 12/2020. 
37 Umowa zawarta z inspektorem ds. dokumentów kwalifikacyjnych. Dalej: umowa nr 1/2020. 
38 Za wyjątkiem umowy nr 1/2018, w związku z wcześniejszym jej zakończeniem. 
39 Dz. U. z 2020 r. poz.1320, ze zm.; dalej: Kodeks pracy. 
40 Dz. U. Nr 145, poz. 1222, dalej: rozporządzenie w sprawie określenia kategorii pracowników UŻŚ 
uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych. 
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księgowej, a następnie głównej księgowej spełniała wymogi określone w art. 54 ust. 
2 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem posiadania co najmniej trzyletniej 
praktyki w księgowości. Ponadto Dyrektor powierzył temu pracownikowi 
wykonywanie innej pracy w 2018 r. przez okres ogółem dłuższy niż trzy miesiące.  
Powyższe nieprawidłowości zostały opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 45-46, 743, 882-902, 1287-1313, 2099-2103, 2549-2556, 2557-
2626)  

Dyrektor podejmował działania mające na celu zapewnienie sprawnego sprzętu 
i wyposażenia niezbędnego do realizacji ustawowych zadań. Według stanu 
na 30 września 2020 r. Urząd posiadał m.in. pięć jednostek pływających41, pięć 
samochodów, wykorzystywanych przy przeprowadzaniu inspekcji technicznych 
statków i inspekcji statków na administrowanych drogach wodnych, dwa drony, 
sprzęt nawigacyjny, zestaw geodezyjny, echosondy, a także sprzęt do łączności 
bezprzewodowej.  
Z dzienników pracy statków inspekcyjnych wynikało, że w latach 2018-2020 nie były 
one wykorzystywane od 11 do 25 miesięcy42. Dyrektor wyjaśnił, że od grudnia 
do stycznia statki były czasowo wyłączane z eksploatacji na okres zimy. W tym 
czasie wykonywane były ich przeglądy i niezbędne remonty. Z uwagi na niewielką 
obsadę etatową inspektorów, zdarzały się również sytuacje niewykorzystywania 
poszczególnych statków w innych miesiącach. Przyczyną czasowego wycofania 
od grudnia 2018 r. z eksploatacji statku Inspektor-63 był jego siedmioletni okres 
użytkowania bez niezbędnego po takim czasie remontu. Statek Inspektor-65 został 
zakupiony jako jednostka pomocnicza, mobilna, umożliwiająca jej wykorzystanie 
do celów inspekcyjnych, a także pomiarowych. W 2017 r. niezbędne było 
przeprowadzenie m.in. procedur rejestracji i wydania dokumentów bezpieczeństwa. 
W I kw. 2019 r. oraz I kw. 2020 r. z użytkowania wyłączone były wszystkie statki 
inspekcyjne Urzędu. Dyrektor wyjaśnił, że za wyjątkiem Inspektora-63, posiadane 
statki nie są przystosowane do uprawiania żeglugi w okresie zimowym. W tym 
czasie zabezpieczono również statek Inspektor-63, gdyż wymagał przeglądu 
i niezbędnych remontów eksploatacyjnych. Powyższe miało wpływ na intensywność 
działań inspekcyjnych związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem żeglugi, 
opisanych w punkcie 1.2.11 wystąpienia pokontrolnego. 

W 2020 r. przeprowadzono remont trzech jednostek pływających Urzędu (inspektor-
62, 63 i 64), wydatkując na ten cel 344 535,40 zł. W trakcie kontroli NIK sprzęt 
wykorzystywany do realizacji zadań był w należytym stanie technicznym 
i przechowywany był w warunkach zabezpieczających go przed kradzieżą lub 
zniszczeniem. Nie zapewniono terminowego przedstawienia do badań technicznych 
jednego samochodu i przyczepy ciężarowej. Zagadnienie to opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. Urząd dysponował miejscami do cumowania statków 
inspekcyjnych na podstawie zawartych porozumień43. W kontrolowanym okresie 
poniósł wydatki dotyczące stacjonowania jednostek pływających w kwocie ogółem 
4 778,79 zł44. 
(akta kontroli str. 6, 8, 107, 109-110, 129, 131-132, 586, 616-633, 758-765, 913-927, 
990, 1448, 3091-3111, 3120-3178, 4038-4052, 5279, 5320-5324) 

                                                      
41 Łodzie i statki inspekcyjne: Inspektor-63 - statek inspekcyjno-pomiarowy (nr rejestracyjny SZ-01-2004, rok 
budowy 2011); Inspektor 64 – statek inspekcyjny (nr rejestracyjny SZ-01-258, rok budowy 1993); Inspektor-65 - 
łódź motorowo-inspekcyjna (nr rejestracyjny SZ-02-120, rok budowy 2016); Inspektor 62 – statek inspekcyjny 
(nr rejestracyjny SZ-01-208, rok budowy 1980) oraz Inspektor 61- łódź motorowo-inspekcyjna (nr rejestracyjny 
SZ-01-001, rok budowy 2000).  
42 Inspektor-62 i 64 – po 11 miesięcy; Inspektor-61 - 13 miesięcy; Inspektor-63 - 15 miesięcy (długotrwałe 
wyłączenie od stycznia 2019 r. do marca 2020 r.); Inspektor-65 – 25 miesięcy (długotrwałe wyłączenia 
w kontrolowanym okresie od stycznia 2018 r. do marca 2019 r. oraz od listopada 2019 r. do maja 2020 r.).  
43 Statek Inspektor-61 – na przystani żeglarskiej należącej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kostrzynie nad Odrą, statek Inspektor-62 – w bazie lodołamaczy w Gryfinie, statek Inspektor-63 – w bazie 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie nad Kanałem Zielonym, statki Inspektor-64 i 65 
– na terenie obiektu hydrotechnicznego Szczecin Podjuchy. 
44 Z tego: w 2018 r. 2 603,94 zł; w 2019 r. 1 992,90 zł. i w 2020 r. 181,95 zł.  
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Urząd nie posiadał własnej siedziby45. Dla potrzeb jednostki pomieszczenia biurowe 
wynajmowane były od Urzędu Morskiego w Szczecinie, a dla placówek terenowych 
udostępniane na podstawie umów i porozumień zawartych z dysponentami obiektów 
i nieruchomości. W wyniku podjętych w 2019 r. działań w związku z realizacją 
Projektu RIS, wynajęte zostały od 1 września 2019 r. od Urzędu Morskiego 
w Szczecinie dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na potrzeby serwerowni 
systemu RIS oraz pomieszczenia biurowe i socjalne dla operatorów Centrum RIS. 
W trakcie kontroli NIK były użytkowane lub przystosowywane do realizacji zadań 
Centrum RIS wszystkie wynajmowane i udostępnione pomieszczenia. Na potrzeby 
instalowania w terenie urządzeń stanowiących elementy RIS Urząd zawarł umowy 
dotyczące udostępnienia lub oddania w użytkowanie części nieruchomości.  

(akta kontroli str. 6, 107-110, 129, 131-132, 288-289, 293-307, 586-587, 616-633, 
913-927, 641-654, 657, 1105-1106, 1391-1401, 1411, 4038-4052, 4145-4147) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dyrektor zatrudnił na stanowisku p.o. głównego księgowego, a następnie 
na stanowisku głównego księgowego pracownika Urzędu, który nie spełniał wymogu 
posiadania co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości, wymaganej przepisami 
art. 54 ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy o finansach publicznych.  

W związku z przejęciem od 1 października 2018 r. z Ministerstwa obsługi finansowo-
księgowej Urzędu, Dyrektor powierzył Dorocie Pawlak porozumieniem zmieniającym 
warunki pracy i płacy z 1 października 2018 r., a następnie z 2 stycznia 2019 r. 
stanowisko p.o. głównej księgowej odpowiednio na okres: od 1 października 2018 r. 
do 31 grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
Od 1  listopada 2019 r. na podstawie porozumienia zmieniającego warunki pracy 
i płacy z 29 października 2019 r. zatrudnił ją na stanowisku głównej księgowej. 
Osoba ta ukończyła studia podyplomowe o specjalności rachunkowość budżetowa, 
ale w okresie poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku p.o. głównego 
księgowego oraz głównego księgowego nie posiadała praktyki w księgowości, 
polegającej na prowadzeniu na podstawie dowodów księgowych ksiąg 
rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym 
i systematycznym, wycenie aktywów i pasywów, ustalaniu wyniku finansowego oraz 
sporządzaniu sprawozdań finansowych (nie posiadała także trzyletniego okresu 
praktyki w ww. zakresie do czasu zakończenia czynności kontrolnych przez NIK, tj. 
26 lutego 2021 r.). W czasie wcześniejszego zatrudnienia wykonywała czynności 
związane m.in. z wystawianiem faktur, rozliczeniami z kontrahentami, opisem faktur, 
obsługą systemu TREZOR, przygotowywała zapotrzebowania na środki z Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz wykonywała przelewy z rachunku bankowego 
Urzędu. 

(akta kontroli str. 159-164, 743, 1287-1313, 2549-2556, 4053-4062) 

Dyrektor wyjaśnił, że nie ma legalnej definicji pojęcia praktyki w księgowości. 
W wyjaśnieniach podał: Dokonując oceny kwalifikacji Pani Doroty Pawlak 
koncentrowałem się nie na nazwie zajmowanego stanowiska, ale na faktycznie 
wykonywanych przez Panią Pawlak czynnościach, co przekonało mnie o tym, 
że posiada ona wymaganą praktykę, na co złożyły się czynności wykonywane 
na podstawie umowy o pracę zawartej 2 listopada 2010 r. do 10 maja 2012 r. oraz 
czynności wykonywane na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych 

                                                      
45 Uzyskany 8 czerwca 2017 r. trwały zarząd na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie 

przy ul. Kolumba 79,80, stanowiącej własność Skarbu Państwa, wygasł 14 września 2020 r., na podstawie 
decyzji Prezydenta Miasta Szczecin, wydanej po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora z 26 listopada 2019 r. Z uwagi 
na brak zabezpieczenia środków finansowych w kwocie niezbędnej na przebudowę budynku zlokalizowanego na 
ww. nieruchomości, po trzecim unieważnieniu postępowania na zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych, polegających na budowie budynku biurowego (w ramach zadania „Budowa infrastruktury 
technicznej wraz z zapleczem administracyjnym dla pełnego wdrożenia RIS Dolnej Odry”), nastąpiła zmiana 
koncepcji wykorzystania ww. nieruchomości. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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od 2 marca 2015 r. do 30 września 2018 r. w którym to czasie powierzyłem (…) 
dodatkowe obowiązki w zakresie pracy i koordynowania pracy pracowników między 
innymi planowanego do utworzenia nowego działu księgowości wynikającego 
z planowanych reorganizacji (od 5 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.). W czasie 
trwania umowy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych (…) 
wykonywała czynności w zakresie obsługi systemu budżetu państwa TREZOR, 
obsługi bankowości - NBP oraz realizowała zamówienia z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, dotyczące zapotrzebowania na środki w ramach realizowanych 
projektów. Dodatkowo w okresie od 19 lipca 2013 r. do grudnia 2014 r. wykonywała 
czynności związane z realizacją projektu IRIS Europe, w zakres których wchodziły 
zadania tj. weryfikacja i opis faktur oraz innych dowodów księgowych, tworzenie 
raportów, zestawień i sprawozdań - co spowodowało iż uznałem, że legitymuje się 
ona ponad 36 miesięczną praktyką w księgowości. Odnosząc się do zatrudnienia 
p.o. głównego księgowego Dyrektor wyjaśnił: W dniu 1 października 2018 r. pełniłem 
obowiązki dyrektora Urzędu (…), choć nie ma takiego stanowiska w obowiązujących 
przepisach. Nie miałem zabezpieczonych środków finansowych na trwałe 
zaciąganie zobowiązań z pracownikami. Ponieważ nie miałem wiedzy, że zostanę 
powołany na dyrektora Urzędu (…) sam również nie zatrudniłem Pani Doroty 
Pawlak na stanowisko głównego księgowego tylko p.o. głównego księgowego, także 
dlatego, aby nie narzucać osoby głównego księgowego nowemu dyrektorowi, jak 
również aby przekonać się czy Pani Dorota Pawlak, sprosta obowiązkom głównego 
księgowego. 

(akta kontroli str. 4056-4061, 5325-5328) 

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych to jedna z najważniejszych 
osób w kierownictwie jednostki. Jako jedna z niewielu osób funkcyjnych ma 
określone w art. 54 ustawy o finansach publicznych prawa i obowiązki oraz formalne 
wymogi objęcia stanowiska. Za praktykę w księgowości46 uważać należy 
wykonywanie, na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki 
lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej - 
czynności w zakresie prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg 
rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym 
i systematycznym, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz 
sporządzania sprawozdań finansowych. Praktyką w księgowości jest także 
wykonywanie czynności w ramach badania sprawozdania finansowego, pod 
nadzorem biegłego rewidenta. Ponadto w myśl przepisów art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych głównym księgowym jest pracownik, któremu kierownik 
jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w szczególności w zakresie 
prowadzenia rachunkowości jednostki. Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2, 4 i 5 ustawy 
o rachunkowości, rachunkowość jednostki obejmuje: prowadzenie, na podstawie 
dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku 
chronologicznym i systematycznym; wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie 
wyniku finansowego, a także sporządzanie sprawozdań finansowych. Zatem główny 
księgowy winien posiadać doświadczenie w tym zakresie. Od listopada 2018 r. 
do grudnia 2019 r. Dyrektor zawarł cztery umowy47 dotyczące świadczenia usług 
pomocy merytorycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału Księgowości, czynności 
doradczych z zakresu księgowości budżetowej oraz spraw kadrowo-płacowych. 
Z tego tytułu poniesione zostały wydatki ogółem w kwocie 91 440 zł.  

(akta kontroli str. 5832-5874) 

Ustawa o finansach publicznych nie przewiduje możliwości zatrudnienia pracownika 
w formie pełniącego obowiązki głównego księgowego. Powierzenie obowiązków nie 
zwalnia z wymogów określonych dla głównych księgowych w art. 54 ustawy 

                                                      
46 Według komentarza do ustawy o finansach publicznych L. Lipiec-Warzecha „Ustawa o finansach publicznych”. 
Komentarz, Warszawa 2011, art. 54. 
47 Umowa nr 42/2018, 4/2019, 5/2019, 10/2019. 
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o finansach publicznych. Osobie, która nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych, 
nie można nawet czasowo powierzyć pełnienia obowiązków głównego księgowego.  

2. W 2018 r. Dyrektor powierzył pracownikowi Urzędu zatrudnionemu 
na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych i gospodarki materiałowej, bez 
wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy, wykonywanie innej 
pracy niż określona w umowie o pracę na okres dłuższy niż trzy miesiące.  
 

Dyrektor 5 marca 2018 r. powierzył specjaliście ds. zamówień publicznych 
i gospodarki materiałowej, na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy, wykonywanie 
innej pracy, tj. czynności koordynowania pracy pracowników działu 
administracyjnego, księgowości, kadr oraz pracowników obsługi od 5 marca 
do 4 czerwca 2018 r. 5 czerwca 2018 r. ponownie powierzył ww. pracownikowi 
wykonywanie czynności koordynatora w analogicznym zakresie od 1 czerwca 
do 31 grudnia 2018 r., bez porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia 
dotychczasowych warunków pracy i płacy. Okres powierzenia w 2018 r. 
koordynowania pracy pracowników działu administracyjnego, księgowości, kadr oraz 
pracowników obsługi ponad trzy miesiące, bez wypowiedzenia dotychczasowych 
warunków pracy lub płacy wynosił 118 dni (od 5 czerwca do 30 września 2018 r.) 
W myśl przepisów art. 42 § 4 Kodeksu pracy, wypowiedzenie dotychczasowych 
warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, 
w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona 
w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku 
kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada 
kwalifikacjom pracownika. 

(akta kontroli str. 1287-1293,1301) 

Dyrektor wyjaśnił: działanie to było podyktowane potrzebą pracodawcy, który nie 
miał możliwości powierzenia tych czynności innej osobie, której kompetencje 
i rzetelność pozwalałyby na wykonywanie powierzonych czynności 
koordynacyjnych. Do czasu ponownego powierzenia tych obowiązków prowadziłem 
nabory, które zakończyły się niepowodzeniem ze względu na brak możliwości 
zapewnienia adekwatnego wynagrodzenia osobom ubiegającym 
się o to stanowisko.  

(akta kontroli str. 1281-1282) 

Swoboda pracodawcy w powierzeniu pracownikowi wykonywania innej pracy jest 
ograniczona. Bez wypowiedzenia zmieniającego pracownik nie może być 
przeniesiony do wykonywania innych zadań na okres dłuższy niż trzy miesiące 
w roku kalendarzowym. Według danych o naborach przedłożonych na potrzeby 
kontroli NIK oraz informacji o wynikach naborów zamieszczonych w BIP Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów48, w okresie pierwszego powierzenia ww. pracownikowi 
innej pracy ogłoszone zostały dwa nabory do pracy w Urzędzie na stanowiska: 
inspektor nadzoru do spraw żeglugi śródlądowej (ogłoszenie nr 25049 z 5 kwietnia 
2018 r.) oraz inspektor nadzoru nad żeglugą (ogłoszenie nr 26286 z 26 kwietnia 
2018 r.)49. 

(akta kontroli str. 159-161, 1287-1290) 
 
 

                                                      
48 https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow?AdResult%5BpagesCnt%5D=10&AdResult%5Bis 
AdvancedMode%5D=&AdResult%5Bsort%5D=1&AdResult%5Bid%5D=&AdResult%5Bid_institution%5D=1935&
AdResult%5Bid_institution_position%5D=&page=4&per-page=10 
49 Zakres zadań na tych stanowiskach obejmować miał nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej; 
przeprowadzanie inspekcji statków i szlaku żeglownego; kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi 
na śródlądowych drogach wodnych, w portach, na przystaniach i zimowiskach; kontrolę stanu oznakowania 
szlaku żeglownego; przeprowadzanie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych oraz weryfikację 
żeglarskich książeczek pracy. 

https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow?AdResult%5BpagesCnt%5D=10&AdResult%5Bis
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3. Stosowany sposób rozliczenia liczby godzin, w czasie których wykonawcy 
wykonywali powierzone zadania, nie umożliwiał rzetelnej weryfikacji realizacji 
warunków zawartych w umowach cywilnoprawnych, w zakresie ustalonego w nich 
czasu pozostawania wykonawców w dyspozycji w siedzibie zamawiającego. 

a) w dziewięciu umowach zawartych z podmiotami zewnętrznymi50 (spośród 
10 objętych badaniem) w § 2 ust. 3 wskazano maksymalny miesięczny wymiar 
godzin ich realizacji, przy czym jednocześnie zastrzeżono przez co najmniej jaką 
liczbę godzin w tygodniu wykonawcy będą dyspozycyjni w siedzibie zamawiającego. 
Podstawą wypłaty wynagrodzenia miesięcznego wykonawcom w ośmiu umowach51 
(zgodnie z § 3 ust. 3) miał być bezusterkowy protokół z wykonania czynności 
składających się na przedmiot umowy, z którego miała wynikać liczba godzin, 
o których mowa w § 2 ust. 3. 
Przyjęty w Urzędzie sposób prowadzenia ewidencji godzin pracy (w przypadku 
umowy 9/2018) oraz rozliczenia przez wykonawców liczby przepracowanych godzin 
w przypadku siedmiu umów52, poprzez wskazanie jedynie liczby godzin ogółem, 
w których wykonawca realizował przedmiot umowy, nie umożliwiał rzetelnej 
weryfikacji spełnienia ustalonego w § 2 ust. 3 umów warunku, tj. liczby godzin 
w tygodniu, w których wykonawca pozostawać miał do dyspozycji w siedzibie 
zamawiającego. 

(akta kontroli str. 2578-2581, 2619-2626, 3192-3296, 4163-4167) 

Dyrektor wyjaśnił: Dyspozycyjność w siedzibie zamawiającego nie oznaczała 
bezwzględnej konieczności realizowania usługi tylko w siedzibie zamawiającego 
przez określoną liczbę godzin, a gotowość do realizowania usługi w siedzibie 
zamawiającego przez czas określony zgodnie z aktualnymi potrzebami 
zamawiającego w tym zakresie (…) dyspozycyjność w siedzibie zamawiającego 
oznaczała realizowanie zlecenia/usługi w siedzibie zamawiającego przez czas 
określony zgodnie z aktualnymi potrzebami zamawiającego, przy czym określona 
w godzinach w skali danego tygodnia „dyspozycyjność” miała na celu umożliwienie 
zleceniobiorcy/wykonawcy oszacowania i dostosowania swojej pozostałej 
aktywności zawodowej do wymagań zamawiającego. W każdym wypadku podmioty 
będące stronami ww. umów były dyspozycyjne i wykonywały zobowiązania umowne 
z właściwą starannością określoną w umowach. (…) dyspozycyjność w siedzibie 
zamawiającego była oceniana przez Przewodniczącego TKI. W przypadku 
charakteru świadczenia usługi uzasadniającej dyspozycyjność w siedzibie 
zamawiającego wymagał on tej dyspozycyjności. Przewodniczący TKI nie 
wskazywał na jakiekolwiek uchybienia w zakresie oczekiwanej dyspozycyjności 
wykonawcy. 

(akta kontroli str. 5335-5336, 5350-5351) 

W umowach wskazywano liczbę godzin miesięcznie lub tygodniowo, w których 
wykonawcy mieli być dyspozycyjni w siedzibie zamawiającego, co wskazuje na 
oczekiwanie zleceniodawcy do przebywania w tym czasie wykonawców w siedzibie 
zamawiającego. Potwierdzają to m.in. rozliczenia godzin pracy przedłożone przez 
wykonawców w ramach realizacji objętych badaniem umów 2/2018, 33/2018, 
w których poza liczbą godzin pracy ogółem wskazywali oni także liczbę godzin pracy 
w siedzibie zamawiającego. 

(akta kontroli str. 3246-3296, 4158, 4171, 4173, 4177, 5513-5520) 

                                                      
50 Umowa nr 2/2018, nr 9/2018, nr 16/2018, nr 6/2019, nr 21/2019, nr 33/2018, nr 1/2020 ( z 3 stycznia 2020 r.) 
oraz nr 1/2020 (z 9 stycznia 2020 r.) i nr 16/2020. 
51 W przypadku umowy 9/2018 podstawą do wypłaty wynagrodzenia miesięcznego miała być faktyczna liczba 
przepracowanych przez wykonawcę godzin, na podstawie ewidencji godzin pracy prowadzonej przez 
zamawiającego oraz podpisany przez strony bezusterkowy protokół z wykonania czynności składających się 
na przedmiot umowy. 
52 Umowa nr 9/2018, nr 16/2018, nr 6/2019, nr 21/2019, nr 1/2020 ( z 3 stycznia 2020 r.) oraz nr 1/2020 
(z 9 stycznia 2020 r.) i nr 16/2020. 
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b) w § 2 ust. 3 czterech umów cywilnoprawnych zawartych z pracownikami Urzędu 
zawarte zostały zapisy zobowiązujące ich do świadczenia przedmiotu umowy 
w siedzibie zamawiającego lub ewentualnie w innym miejscu, co będzie 
podyktowane charakterem czynności składających się na przedmiot umowy 
w określonym wymiarze godzinowym miesięcznie z zastrzeżeniem, że w części 
godzin wykonawca będzie dyspozycyjny w siedzibie zamawiającego53. Prowadzone 
rejestry godzin wykonywania umowy zlecenia zawierały ogółem liczbę godzin 
wykonywania umowy zlecenia, ale nie zawierały informacji, w których spośród tych 
godzin pracownicy pozostawali w dyspozycji pracodawcy. 

(akta kontroli str. 5041, 5051-5056, 5064, 5068-5080, 5092-5010, 5114, 5124-5129) 

Dyrektor wyjaśnił: Ewidencja czasu pracy pracowników prowadzona jest zgodnie 
z Kodeksem pracy w ramach użytkowanego systemu QNT. Dane jakie zawiera 
to m.in informacja dot. chorobowego, urlopów wypoczynkowych, urlopów 
na żądanie, urlopu macierzyńskiego, urlopu okolicznościowej, dnia wolnego 
za pracę w święto. Realizacja obowiązku przebywania w siedzibie ponad liczbę 
godzin wynikającą z zawartych umów o pracę weryfikowana była przede wszystkim 
poprzez wspólną realizację zadań w godzinach jak i poza ustalonymi godzinami 
pracy jak również poprzez to, że każdy pracownik zgłaszał bezpośredniemu 
przełożonemu fakt pozostawania na terenie jednostki poza wyznaczonymi 
godzinami pracy lub w dni wolne od pracy (soboty) i uzyskiwał na to pozwolenie.  

(akta kontroli str. 7, 5207, 5218-5219) 

Dokumentacja potwierdzająca wykonanie zleconych prac powinna umożliwiać przed 
wypłatą wynagrodzenia zweryfikowanie, czy wymogi ustalone w umowach, nie tylko 
co do liczby godzin ogółem, ale także liczby godzin, w których zleceniodawcy 
pozostawali dyspozycyjni w siedzibie zamawiającego zostały zrealizowane. Ponadto 
nie powinno budzić wątpliwości, że powierzone pracownikom dodatkowe zadania 
wykonywane były poza godzinami pracy wynikającymi z umowy o pracę. 
Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja realizacji zleconych odrębnymi umowami 
zadań w trakcie godzin pracy, za które pracownicy otrzymują wynagrodzenie 
wynikające ze stosunku pracy. 

4. Przed dokonaniem zapłaty wykonawcy nie zapewniono rzetelnej weryfikacji 
przedłożonej przez wykonawcę dokumentacji, potwierdzającej realizację warunku 
zawartego w umowie cywilnoprawnej nr 33/2018, w zakresie liczby godzin, 
w których wykonawca pozostawać miał w dyspozycji w siedzibie zamawiającego. 

Przewodniczący TKI bez uwag zatwierdził przedłożoną przez eksperta TKI 
ewidencję godzin za: 
a) listopad 2018 r., pomimo że według tej ewidencji od 12 do 18 listopada 2018 r. 
był on dyspozycyjny w siedzibie zamawiającego przez 18, a nie 20 godzin, jak 
ustalono w § 2 ust. 3 ww. umowy; 
b) październik 2018 r., pomimo że według tej ewidencji od 15 do 21 października 
2018 r. był on dyspozycyjny w siedzibie zamawiającego przez 12, a nie 20 godzin 
(nie podano liczby godzin w siedzibie 17 października 2018 r.); 
c) wrzesień 2018 r., pomimo że według tej ewidencji od 17 do 23 września 2018 r. 
był on dyspozycyjny w siedzibie zamawiającego przez 12, a nie 20 godzin (nie 
podano liczby godzin w siedzibie 17 września 2018 r.). 

(akta kontroli str. 2578-2581, 4171, 4173, 4177) 

Przewodniczący TKI wyjaśnił: dyspozycyjność w siedzibie zamawiającego nie 
oznaczała bezwzględnej konieczności realizowania usługi w siedzibie 
zamawiającego przez określoną liczbę godzin, a gotowość do realizowania usługi 

                                                      
53 W umowie nr 1/2018 wymiar czasu pracy określony został do 50 godzin miesięcznie, z zastrzeżeniem 
dyspozycyjności przez pięć godzin tygodniowo w siedzibie zamawiającego. W umowach nr 25/2018 i nr 26/2018 
do 32 godzin miesięcznie, z zastrzeżeniem dyspozycyjności 20 godzin w siedzibie zamawiającego. W umowie 
nr 11/2019 do 32 godzin miesięcznie, z zastrzeżeniem dyspozycyjności przez pięć godzin tygodniowo 
w siedzibie zamawiającego. 
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w siedzibie zamawiającego przez czas określony zgodnie z aktualnymi potrzebami 
zamawiającego w tym zakresie – przy czym określona w skali tygodnia 
„dyspozycyjność” miała charakter maksymalny tak, aby umożliwić wykonawcy 
możliwość oszacowania i dostosowania swojej pozostałej aktywności zawodowej do 
wymagań zamawiającego. Wykonawca (…) był dyspozycyjny, aby wykonywać 
zobowiązania umowne w siedzibie zamawiającego. Rzeczywista ilość godzin 
spędzanych w siedzibie zamawiającego była podyktowana charakterem 
świadczonej usługi. 

(akta kontroli str. 5643-5644) 

Zgodnie z § 2 ust. 3 umowy nr 33/2018 strony ustaliły, że wykonawca zobowiązany 
będzie do świadczenia na rzecz zamawiającego przedmiotu umowy w siedzibie 
zamawiającego, ewentualnie w innym miejscu, co będzie podyktowane charakterem 
czynności składających się na przedmiot umowy w wymiarze maksymalnie 160 
godzin miesięcznie, z takim zastrzeżeniem, że 20 godzin tygodniowo wykonawca 
będzie dyspozycyjny w siedzibie zamawiającego. Zapis ten jednoznacznie 
wskazywał, że wykonawca miał pozostawać w gotowości do świadczenia usługi 
w siedzibie zamawiającego przez 20 godzin tygodniowo, a nie maksymalnie 
do 20 godzin tygodniowo. W umowie nie wskazano także, że liczba godzin 
pozostawania wykonawcy w dyspozycji w siedzibie Urzędu uzależniona będzie 
od aktualnych potrzeb zamawiającego. 

(akta kontroli str. 2579) 

5. Dyrektor zatrudnił pracownika w ramach umowy cywilnoprawnej, pomimo iż 
wykonywał pracę w warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.  

Na podstawie umowy cywilnoprawnej nr 2/2020 Dyrektor zlecił inspektorowi 
ds. dokumentów kwalifikacyjnych, wykonującemu pracę w Wydziale 
Administracyjno-Technicznym, a następnie w Wydziale Administracyjnym Urzędu 
świadczenie usług specjalisty ds. administracyjnych w okresie od 9 stycznia 
do 18 grudnia 2020 r. Zakres umowy przewidywał: zbieranie danych, informacji, 
materiałów oraz ich raportowanie; przygotowanie analiz, sprawozdań oraz informacji 
dla Dyrektora oraz Ministerstwa; współpracę przy realizacji zadań wskazanych przez 
Dyrektora w niezbędnym zakresie z organami administracji państwowej, instytucjami 
i organami Unii Europejskiej, w tym samodzielne przygotowywanie korespondencji 
w języku angielskim; planowanie i nadzór nad terminarzem spotkań Dyrektora; 
zapewnienie i koordynowanie sprawnego przepływu informacji oraz współpracy 
z działami; redagowanie pism, wniosków związanych z realizacją zadań 
merytorycznych; kontrole dokumentów, które powstały w sekretariacie oraz inne 
prace zlecone przez zamawiającego. Działania we wskazanym powyżej zakresie 
określone w regulaminach organizacyjnych należały do zadań Wydziału 
Administracyjno–Technicznego oraz Wydziału Administracyjnego54. 
W trakcie wykonywania ww. umowy pracownik zatrudniony był w Urzędzie 
na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu, na stanowisku inspektora 
ds. dokumentów kwalifikacyjnych. Według zakresu czynności z 13 stycznia 2020 r. 
do jego głównych zadań należało: przyjmowanie wniosków o wydawanie 
dokumentów kwalifikacyjnych; opracowywanie i wydawanie świadectw eksperta 
ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi 
śródlądowej (ADN); weryfikacja dokumentów pod względem formalnym 
i merytorycznym;) weryfikacja żeglarskich książeczek pracy; prowadzenie oraz 
bieżące uzupełnianie rejestrów i ewidencji wydawanych dokumentów 
kwalifikacyjnych. Szczegółowy zakres obowiązków pracownika obejmował 
wykonywanie także innych prac, gdy wymagało tego dobro Urzędu lub zleconych 

                                                      
54 Według § 26 załącznika do zarządzenia Dyrektora nr 15/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., a od 1 lipca 2020 r. 
wg § 19 załącznika do zarządzenia Dyrektora nr 8/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. 
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przez Dyrektora55. Także w zakresie czynności z 10 lipca 2020 r. wskazano, 
że do obowiązków pracownika należy wykonywanie innych prac niż podane 
w szczegółowym zakresie obowiązków, gdy dobro Urzędu tego wymaga lub 
zleconych przez Dyrektora adekwatnych do posiadanej wiedzy i umiejętności. 

Zatrudnienie pracownika w ramach umowy cywilnoprawnej przebiegało 
w warunkach określonych w art. 22 §1 Kodeksu pracy, tj. praca wykonywana była 
w siedzibie zleceniodawcy w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu oraz pod 
nadzorem pracodawcy, na co wskazywał charakter powierzonych w umowie zadań 
oraz prowadzone rejestry godzin wykonywania umowy zlecenia. 
Zgodnie z art. 22 §§ 11 i 12 Kodeksu pracy, zatrudnienie w warunkach określonych 
w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę 
zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę 
umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych 
w §1. 

(akta kontroli str. 58-60, 84-86, 5130-5165) 

Dyrektor wyjaśnił: Przeprowadzona w roku 2018 reorganizacja urzędów żeglugi 
śródlądowej skutkowała otrzymaniem przez Urząd jedynie ośmiu etatów przy 
zgłoszonych 12 planowanych niezbędnych do prawidłowej realizacji statutowych 
zadań Urzędu. Prace stanowiące zadania komórek Urzędu powierzone były osobom 
w ramach umów cywilnoprawnych z powodu braku wolnych etatów przy 
jednoczesnym zwiększeniu ilości zadań. 

(akta kontroli str. 5207, 5217-5218) 

Zgodnie z rekomendacjami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi 
zawierania umów cywilnoprawnych w jednostkach administracji rządowej (pkt 8 
i 9)56, zasadą powinno być wykonywanie przez pracowników zadań na podstawie 
i w ramach stosunku pracy, a zawieranie umów cywilnoprawnych z własnymi 
pracownikami nie powinno mieć miejsca. W związku z tym zakresy powierzanych 
pracownikom zadań powinny być określane, a w razie potrzeb modyfikowane w taki 
sposób, by jak najpełniej zaspokajać potrzeby urzędu. W przypadku zaistnienia 
uzasadnionych okoliczności, należy w szczególności wziąć pod uwagę inne formy 
wynagradzania własnych pracowników za wykonanie dodatkowych zadań, 
np. poprzez przyznanie dodatków zadaniowych, czy nagród finansowych. 

6. Nie zapewniono terminowego przedstawienia do badań technicznych jednego 
z pięciu samochodów użytkowanych w Urzędzie oraz przyczepy ciężarowej. 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym57, właściciel pojazdu samochodowego oraz przyczepy jest obowiązany 
przedstawiać je do badania technicznego. 
a) nie przedstawiono w terminie do badania technicznego samochodu Jeep 
Cherokee nr rej. ZS 812CS. Termin ważności badania technicznego upłynął 
6 listopada 2020 r., a kolejne badanie techniczne wykonano 5 stycznia 2021 r., tj. 60 
dni po upływie ważności badań. Do 22 listopada 2020 r. samochód był w serwisie, 
a od 23 listopada 2020 r. był użytkowany przez pracowników Urzędu.  
b) nie przedstawiono do badania technicznego przyczepy ciężarowej 
nr rej. ZS 761JA. Termin ważności badania technicznego upłynął 20 grudnia 2019 r., 

                                                      
55 Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku przewidywał także: 1) wydawanie dokumentów 
kwalifikacyjnych; 2) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 3) prowadzenie oraz bieżące 
uzupełnianie elektronicznego programu dedykowanego wydawaniu dokumentów kwalifikacyjnych; 
4) dokonywanie wpisów w żeglarskich książeczkach pracy; 5) archiwizację dokumentów kwalifikacyjnych oraz 
wniosków o wydanie żeglarskich książeczek pracy; 6) bieżącą współpracę z administracją śródlądową Unii 
Europejskiej; 7) przygotowywanie korespondencji związanej z działalnością Urzędu Żeglugi Śródlądowej; 
8) ewidencjonowanie wniosków o wydanie żeglarskich książeczek pracy. 
56 Opublikowanymi na stronie https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-
nadzor/dokumenty/wytyczne-analizy-i-info/5524,Wytyczne-analizy-i-informacje.html 
57 Dz. U. z 2020 r. poz. 110, ze zm., dalej: ustawa Prawo o ruchu drogowym. 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/wytyczne-analizy-i-info/5524,Wytyczne-analizy-i-informacje.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/wytyczne-analizy-i-info/5524,Wytyczne-analizy-i-informacje.html
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a kolejne badanie techniczne wykonano 10 stycznia 2020 r., tj. 21 dni po upływie 
ważności badań.     
(akta kontroli str. 3091-3092, 3094-3095, 3112-3113, 4133-4135, 5243-5248, 5641) 

Dyrektor wyjaśnił, że powodem nieprzedstawienia samochodu służbowego 
do badania technicznego w terminie było niedopatrzenie spowodowane wieloma 
obowiązkami służbowymi, a przyczepy wydłużone terminy na stacjach 
diagnostycznych znajdujących się w niedalekiej odległości od miejsca postoju 
przyczepy (Szczecin Podjuchy). W wyjaśnieniach podał: Samochód służbowy Jeep 
Cherokee nie był użytkowany do dnia 23 listopada 2020 r. Badanie techniczne 
zostało przeprowadzone z datą 5 stycznia, czyli samochód był użytkowany przez 43 
dni po upływie ważności badania. (…) Przyczepa nie posiadała ważnego przeglądu 
technicznego przez okres 11 dni roboczych. Nadmieniam, że nie każda stacja 
diagnostyczna przeprowadza badania techniczne przyczep ciężarowych, 
a dodatkowo na wydłużony termin badania miał wpływ okres świąteczny. (…) 
Przyczepa ciężarowa nie była użytkowana w czasie, kiedy nie miała ważnego 
przeglądu technicznego. 

(akta kontroli str. 5330) 

7. Dyrektor nie zapewnił pełnego powiązania struktury organizacyjnej Urzędu oraz 
zakresów czynności pracowników z aktualnymi zadaniami przypisanymi 
terenowemu organowi administracji żeglugi śródlądowej.  

W regulaminie wprowadzonym zarządzeniem nr 4/2017 nie uwzględniono: 
a) prowadzenia rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej 
(art. 19 ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej); 
b) wydawania, odnawiania i przedłużania terminów ważności oraz cofania 
dokumentów bezpieczeństwa statków (art. 28 ust. 3 ustawy o żegludze 
śródlądowej); 
c) wydawania zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy 
o wykonywaniu prac podwodnych). 

W obowiązujących w latach 2018-2020 regulaminach organizacyjnych Urzędu nie 
uwzględniono następujących zadań: 
a) przeprowadzania kontroli spełnienia wymagań przez ciśnieniowe urządzenia 
transportowe w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych żeglugą śródlądową 
(art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych); 
b) wydawania i rejestrowania dzienników prac podwodnych (art. 8 ust. 3 ustawy 
o wykonywaniu prac podwodnych). 
W regulaminach obowiązujących do 30 czerwca 2020 r. nie uwzględniono zadań 
związanych z wydawaniem i ewidencjonowaniem świadectw oraz tymczasowych 
świadectw dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych (art. 9 
ust. 1 pkt 3 lit a ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych). 
Do 17 marca 2019 r. żadnemu pracownikowi Urzędu nie powierzono pisemnie 
w zakresach czynności obowiązków dotyczących zadań związanych z wydawaniem 
i ewidencjonowaniem świadectw oraz tymczasowych świadectw dopuszczenia 
statku ADN oraz zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie prac 
podwodnych. Ponadto po zmianie regulaminu organizacyjnego Urzędu 
1 lipca 2020 r., w którym wskazano, że do szczegółowego zakresu działania 
Wydziału Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żeglugi należy m.in. dokonywanie 
czynności administracyjnych, związanych z wydawaniem zezwoleń na jednorazowe 
i wielokrotne wykonywanie prac podwodnych, zadań tych Dyrektor nie powierzył 
pisemnie żadnemu z pracowników tego Wydziału. 

(akta kontroli str. 882-902, 2561-2564, 4012-4027) 

Zgodnie ze standardem A3 - Struktura organizacyjna, określonym w komunikacie 
Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
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zarządczej dla sektora finansów publicznych58, struktura organizacyjna jednostki 
powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień 
i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki 
oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej 
w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika. Także zgodnie 
z § 11 ust. 5 i 6 komunikatu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 12 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli 
zarządczej dla jednostek podległych i nadzorowanych w działach administracji 
rządowej gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa59, struktura 
organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do jej aktualnych celów i zadań, 
zakres zadań uprawnień i odpowiedzialności jednostki, poszczególnych komórek 
organizacyjnych jednostki oraz aktualny zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności dla każdego pracownika powinien być określony w formie 
pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Również § 3 ust. 2 zarządzenia Dyrektora 
nr 5/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, określenia mierników realizacji tych 
celów oraz zasad ich monitorowania60 obowiązującego w kontrolowanym okresie 
wskazywał, że struktura organizacyjna Urzędu powinna być powiązana z funkcjami 
i zadaniami realizowanymi przez Urząd. 

(akta kontroli str. 4100-4101) 

Dyrektor wyjaśnił, że w regulaminie organizacyjnym z 2017 r. nie określono 
szczegółowych zadań należących do TKI z uwagi na fakt, że uwzględnione zostały 
w załączniku do zarządzenia nr 5/2010 określającego regulamin TKI, w którym 
wskazane zostało, że przewodniczący i eksperci Komisji wykonują zadania 
i obowiązki określone w indywidualnych zakresach czynności oraz wynikające 
z postanowień regulaminu. W wyjaśnieniach zwrócił uwagę, że Urząd boryka się 
z brakiem wolnych etatów, dlatego w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających 
m.in. z ustawy o żegludze śródlądowej wspomaga się pracą zewnętrznych 
ekspertów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Dyrektor w wyjaśnieniach 
podał, że do Urzędu nie wpływały dotychczas wnioski o wydanie świadectwa lub 
tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów 
niebezpiecznych oraz o rejestrację dziennika prac podwodnych. Nie były również 
prowadzone kontrole spełnienia wymagań przez ciśnieniowe urządzenia 
transportowe, gdyż wśród statków, które w latach 2018-2020 zostały poddane 
inspekcjom, nie było statków przewożących materiały niebezpieczne. Ponadto 
zadania związane z prowadzeniem ww. kontroli nie zostały wprost przypisane 
danemu wydziałowi w regulaminie organizacyjnym, gdyż kontrola taka byłaby 
przeprowadzana w ramach ogólnej inspekcji statku. W wyjaśnieniach podał także, 
że w zakresach czynności pracowników Wydziału Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Żeglugi znajdował się punkt dotyczący wykonywania innych obowiązków o ile dobro 
Urzędu tego wymaga. Jednocześnie zadeklarował, że podjęte zostaną działania 
w celu zaktualizowania i uzupełnienia zapisów w regulaminie organizacyjnym 
dotyczących ww. zadań. 

(akta kontroli str. 4008, 4125-4129) 

Wśród obowiązków TKI określonych w regulaminie tej Komisji z 2010 r. oraz 
w umowach zawartych z ekspertami nie wskazano prowadzenia rejestru 
administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej oraz wydawania, 
odnawiania i przedłużania terminów ważności oraz cofania dokumentów 
bezpieczeństwa statków. Karta obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień 

                                                      
58 Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84, dalej: komunikat w sprawie standardów kontroli zarządczej.  
59 Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 28, który obowiązywał do 13 maja 2020 r.; dalej: komunikat z 12 września 2017 r. 
60 Dalej: zarządzenie nr 5/2014. 
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kierownika Wydziału Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żeglugi61 została uaktualniona 
4 grudnia 2020 r. m.in. o zapis dotyczący weryfikacji wniosków i opracowywania 
zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych. 

(akta kontroli str. 4179-4182) 

1.1.2. Do 30 września 2019 r. na obszarze działania terenowego organu 
administracji żeglugi śródlądowej w Szczecinie obowiązywały przepisy prawa 
miejscowego (zarządzenie z dnia 7 czerwca 2004 r.62 oraz zarządzenie z dnia 
4 grudnia 2009 r.63), określające szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu 
i postoju statków, wydane przez Dyrektora na podstawie delegacji wynikającej 
z art. 14 ustawy o żegludze śródlądowej. W sprawie wydania przepisów 
określających odrębnie warunki na wodach granicznych Dyrektor wyjaśnił: (…). 
podział ten wynikał z faktu, że przepisy wydawane na wodach granicznych 
wymagają również akceptacji administracji niemieckiej. Gdyby przepisy prawa 
miejscowego zostały potraktowane całościowo, doszłoby do precedensu, w którym 
administracja niemiecka uzgadniałaby warunki ruchu i postoju statków na wodach 
administrowanych przez RP. 

(akta kontroli str. 514-569, 934) 

Z dniem 1 października 2019 r. ww. przepisy utraciły moc na podstawie art. 9 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej64. Do 29 
lutego 2020 r. na terenie działania terenowego organu administracji żeglugi 
śródlądowej w Szczecinie brak było przepisów określających szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa ruchu i postoju statków. Na wodach granicznych, przepisów takich 
nie było od 1 października 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych przez 
NIK, tj. 26 lutego 2021 r. Zagadnienia te zostały opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

Dyrektor 17 lutego 2020 r. wydał zarządzenie 1/2020 w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków65 Weszło ono w życie 1 marca 
2020 r. Przepisy te uwzględniały charakter i właściwości dróg wodnych znajdujących 
się na terenie działania organu wydającego regulacje66. Zgodnie z obowiązkiem 
określonym w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie67, Dyrektor uzgodnił projekt 
ww. zarządzenia z Wojewodą Lubuskim i Zachodniopomorskim. Przepisy prawa 
miejscowego wydane zostały w drodze zarządzenia, po dokonaniu uzgodnień 
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie68. Zarządzenie zostało 
ogłoszone 18 lutego 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i Lubuskiego69, które były właściwe ze względu na jego 
terytorialny zakres obowiązywania. Odpowiadało to wymogom określonym w art. 14 
ust. 1 i 2 ustawy o żegludze śródlądowej.  

 (akta kontroli str. 384-436, 516-549, 556-580, 588-589, 936-941,1018, 4032-4037) 
 

                                                      
61 Dalej: WNBŻ lub Wydział Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żeglugi. 
62 W sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych (Dz. Urz. Województwa 
Zachodniopomorskiego Nr 41, poz.785), dalej: zarządzenie z 7 czerwca 2004 r.  
63 W sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej 
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 2704), zmienione zarządzeniem z dnia 22 maja 
2017 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2361), dalej: zarządzenie w sprawie uprawiania 
żeglugi na wodach granicznych. 
64 Dz. U. poz. 1694, dalej: ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej z 20 lipca 2018 r. 
65 Dalej: zarządzenie 1/2020. 
66 W szczególności określały maksymalne parametry statków oraz zestawów pchanych i zestawów sprzężonych 
dopuszczone do żeglugi na poszczególnych odcinkach śródlądowych dróg wodnych oraz dopuszczalną 
prędkość na poszczególnych drogach wodnych, zawierały ograniczenia parametrów szlaku żeglownego oraz 
stany najwyższej wody żeglownej, po przekroczeniu których obowiązywał całkowity zakaz uprawiania żeglugi. 
67 Dz. U. z 2019 r. poz. 1464. 
68 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Szczecinie. 
69 Odpowiednio poz. 906 i 547.  

Opis stanu 
faktycznego 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Dyrektor nie wydał nowych przepisów prawa miejscowego określających 
na obszarze działania terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej 
w Szczecinie szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków, 
wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych, przed utratą z mocy prawa 
1 października 2019 r. dotychczasowych przepisów w tym zakresie.  

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej z 20 lipca 
2018 r., dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 14 ust. 1 
ustawy o żegludze śródlądowej zachowywały moc do dnia wejścia w życie aktów 
prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 14 ust. 1 zmienionej ustawy, 
jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy, tj. od 1 października 2018 r.  
a) wydane przez Dyrektora zarządzenie 1/2020, określające szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa ruchu i postoju statków oraz zestawów, uprawiających żeglugę 
na drogach wodnych na obszarze właściwości terytorialnej dyrektora UŻŚ 
w Szczecinie70 weszło w życie 1 marca 2020 r., tj. po pięciu miesiącach od utraty 
mocy zarządzenia z 7 czerwca 2004 r. 

(akta kontroli str. 536-549) 

Dyrektor wyjaśnił, że na zwłokę w publikacji zarządzenia złożyły się takie czynniki 
jak: przedłużający się proces uzgodnień projektu zarządzenia, analiza przesłanych 
w wyniku konsultacji poprawek oraz prowadzenie na każdym etapie przygotowania 
projektu konsultacji prawnej. 

(akta kontroli str. 935-936) 

W korespondencji przekazanej Dyrektorowi 2 sierpnia 2019 r. Ministerstwo 
przypominało, że w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o żegludze 
śródlądowej z 20 lipca 2018 r., akty prawa miejscowego powinny zostać wydane 
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy oraz przekazało 
wskazówki dotyczące zasad ich opracowania. Projekt zarządzenia, przekazano 
do weryfikacji przez Ministerstwo dopiero 1 października 2019 r., tj. w dniu utraty 
mocy wcześniejszych przepisów regulujących te zagadnienia. 

(akta kontroli str. 941a-964, 1018)  

b) do czasu zakończenia czynności kontrolnych przez NIK (26 lutego 2021 r.) 
Dyrektor nie ustalił szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju 
statków na wodach granicznych rzeki Odry od km 542,40 do km 704,10, rzeki Odry 
Zachodniej od km 0,00 do km 17,15 i rzeki Nysy Łużyckiej od km 0,00 do km 14,18, 
pozostających na obszarze jego działania oraz portów i wejść do portów 
znajdujących się przy odcinkach ww. dróg wodnych.  

Dyrektor wyjaśnił: zarządzenie dotyczące uprawiania żeglugi na wodach 
granicznych nie zostało zmienione z powodu zawieszenia spotkań grupy polsko-
niemieckiej ze względu na epidemię wirusa COVID-19. W trakcie tych spotkań 
konsultowano wszelkie sprawy dotyczące m.in. uprawiania żeglugi na wodach 
granicznych. Z powodu zawieszenia tych spotkań nie doszło do tej pory 
do uzgodnienia treści zarządzenia w sprawie uprawiania żeglugi na wodach 
granicznych. 

(akta kontroli str. 528-535, 935) 

                                                      
70 Które miały zastosowanie na następujących odcinkach śródlądowych dróg wodnych: 1) rzeka  Odra  
Wschodnia  od  jazu  w miejscowości Widuchowa (km 704,1), która przechodzi od przekopu  Klucz -Ustowo 
(km 730,5) w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie; 2) jezioro Dąbie do 
granicy z morskimi wodami wewnętrznymi; 3) rzeka  Odra  Zachodnia  od  km  17,1  do  granicy  z morskimi  
wodami  wewnętrznymi  wraz  z bocznymi odgałęzieniami; 4) przekop Klucz – Ustowo łączący rzekę Odrę 
Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią; 5) rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy 
z morskimi wodami wewnętrznymi; 6) rzeka Warta od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry. 
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Przepisy określające szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków 
na wodach granicznych utraciły moc 1 października 2019 r., kiedy na terenie Polski 
i Niemiec nie było jeszcze stanu pandemii. Ponadto dokonywanie uzgodnień 
w okresie epidemii możliwe było m.in. z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej.  

1.1.3. Zarządzeniem nr 5/2010 z 8 lipca 2010 r.71 Dyrektor powołał Techniczną 
Komisję Inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ustawy o żegludze śródlądowej 
i ustalił jej regulamin72. Zadaniem TKI było przeprowadzanie czynności związanych 
z dokonywaniem pomiarów oraz inspekcji technicznych statków. W zarządzeniu 
wskazał, że w skład Komisji wchodzą przewodniczący oraz eksperci: ds. budowy 
okrętów, ds. budowy silników okrętowych, ds. nautyki oraz ekspert przedstawiciel 
Urzędu. Przewodniczący oraz poszczególni eksperci73 zostali włączeni do składu 
TKI na podstawie imiennych powołań. Nie został powołany przez Dyrektora ekspert 
ds. żeglugi tradycyjnej. W kontrolowanym okresie TKI nie przeprowadzała inspekcji 
tradycyjnych jednostek pływających74. Ekspert ds. nautyki posiadał wymagane 
kwalifikacje75. Sześciu ekspertów, członków TKI wykonywało pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Na ich wynagrodzenia Urząd wydatkował w latach 2018-
2020 - 418 615,63 zł76. W  tym czasie zamówień na usługi ekspertów TKI udzielano 
na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych”77. Dyrektor wyjaśnił, że w latach 2018-2020 nie ogłaszał 
naborów na stanowiska: ekspert ds. budowy silników okrętowych, ds. budowy 
kadłubów statków; ds. wyposażenia statków oraz ds. budowy silników okrętowych 
i ds. pomiarów statków, mimo iż takie stanowiska przewidziano w regulaminach 
organizacyjnych Urzędu wprowadzonych zarządzeniami 4/2017 i 15/2018, ponieważ 
nie otrzymał etatów dedykowanych TKI. Z powyższych względów Komisja działała 
w oparciu o ekspertów zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych. 
W regulaminach organizacyjnych uwzględniono wszystkie stanowiska (etatowe oraz 
obsadzone na podstawie umów cywilnoprawnych), ponieważ były niezbędne 
do wykonywania zadań zgodnie z ustawą o żegludze śródlądowej. W przypadku 
przydzielenia nowych etatów Urząd przeprowadzi nabory na wskazane w ustawie 
stanowiska oraz zrezygnuje ze współpracy w ekspertami zewnętrznymi. W piśmie 
zawierającym wyniki analizy potrzeb zatrudnienia, skierowanym do Ministerstwa 
4 września 2018 r. Dyrektor informował, że dla zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania TKI należy docelowo zmienić formę zatrudnienia pracujących w niej 
ekspertów z umów cywilnoprawnych na umowy o pracę. Jednocześnie wskazywał, 
że wraz z zapowiadanymi zmianami w prawie pracy i wprowadzeniem zakazu 
zawierania corocznych umów cywilnoprawnych, brak dodatkowych (m.in. pięciu 
etatów) może sparaliżować pracę Komisji. W powołaniach ekspertów do TKI 
wskazano, że tracą one moc z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Pomimo 
wygaśnięcia umów zlecenia ekspertów i tym samym wygaśnięcia ich powołań 

                                                      
71 Dalej: zarządzenie nr 5/2010. 
72 Określił w nim cele, zadania i obowiązki TKI, jej skład oraz zasady dyscypliny pracy. 
73 Ds. pomiarów statków żeglugi śródlądowej, ds. nautyki, ds. budowy silników okrętowych, ds. budowy okrętów, 
ds. budowy statków oraz ich siłowni w zakresie żeglugi śródlądowej. 
74 W rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej nie figurowała żadna tradycyjna jednostka 
pływająca. 
75 Patent kapitana żeglugi śródlądowej klasy A, uprawniający zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20  listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg 
statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1686, ze zm.) do kierowania statkami żeglugi śródlądowej na 
śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych. Pozostali członkowie TKI ukończyli studia 
wyższe na Akademii Morskiej w Szczecinie, studia doktoranckie, lub studia na innych uczelniach na kierunkach 
związanych z budową maszyn i okrętów, żeglugą śródlądową, elektrotechniką okrętową, eksploatacją jednostek 
pływających, transportem morskim, inżynierią mechaniczną, w tym budową i eksploatacją maszyn, transportem 
oraz logistycznym zarządzaniem transportem zintegrowanym. 
76 W 2018 r. 229 019 zł; w 2019 r. 115 439,83 zł i w 2020 r. 74 156,80 zł. 
77 Dyrektor 31 grudnia 2020 r. ogłosił przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług ekspertów/specjalistów 
na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”. 
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do TKI, przed zawarciem nowych umów cywilnoprawnych po przerwie 
w wykonywaniu prac, nie zostali oni ponownie powołani przez Dyrektora do TKI. 
Zagadnienie to opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Wszyscy eksperci niebędący członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi 
w Urzędzie złożyli pisemne oświadczenia, o których mowa w art. 10a ust. 4 ustawy 
o żegludze śródlądowej, tj. o zobowiązaniu się do wykonywania swoich obowiązków 
bezstronnie78. Zarządzeniem nr 13/2020 z 15 października 2020 r. Dyrektor 
wprowadził nowy regulamin TKI79 oraz zarządzeniami nr 11/2020 i nr 12/2020, 
wydanymi w tym samym dniu, odpowiednio: instrukcję przeprowadzania inspekcji 
technicznej oraz instrukcję przeprowadzania pomiarów przez TKI. 

(akta kontroli str. 592-609, 665-741, 855-856, 905, 1451-1452, 1478, 2557-2626, 
5308-5314, 5384-5502) 

Na podstawie art. 26a ust. 1 oraz art. 34d ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, 
Dyrektor powierzył wykonywanie czynności pomiaru statków oraz czynności 
inspekcyjne w ramach inspekcji technicznych statków trzem podmiotom80 
oraz ustalił warunki powierzenia w umowach. Nie sprawował jednak nadzoru 
nad ww. podmiotami w zakresie spełnienia kryteriów wymaganych od podmiotu 
upoważnionego i weryfikacji prawidłowości wykonywania powierzonych im zadań 
na zasadach określonych w zawartych umowach oraz nie podjął działań w celu 
aktualizacji umów po zmianie przepisów określających sposób i zakres 
przeprowadzania inspekcji technicznych. Zagadnienia te zostały opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 857-874, 1440-1447) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Po wygaśnięciu powołań do TKI czterech ekspertów, nie zostali oni ponownie 
powołani przez Dyrektora, jako eksperci do tej Komisji. Ponadto ekspert ds. 
pomiarów statków żeglugi śródlądowej została powołana do TKI po co najmniej 
dwóch latach wykonywania prac eksperta na podstawie umów cywilnoprawnych. 

a) w powołaniach ekspertów do TKI81 wskazano, że tracą one moc m.in. z dniem 
wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. W kontrolowanym okresie z ekspertami były 
zawarte następujące umowy cywilnoprawne: 
- z ekspertem K.Sz. ds. budowy okrętów oraz ds. budowy silników okrętowych 
umowa 2/2018 od 9 stycznia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.; 
- z ekspertem W.I. ds. budowy silników okrętowych umowa 7/2018 od 23 stycznia 
2018 r. do 21 grudnia 2018 r. oraz umowa 8/2019 od 10 stycznia 2019 r. 
do 27 grudnia 2019 r.; 
- z ekspertem J.S. ds. budowy okrętów umowa 4/2018 od 9 stycznia 2018 r. do 21 
grudnia 2018 r.; 
- z ekspertem B.K. ds. budowy statków oraz ich siłowni w zakresie żeglugi 
śródlądowej umowa 33/2018 od 3 września 2018 r. do 21 grudnia 2018 r., umowa 
nr 7/2019 od 10 stycznia 2019 r. do 27 grudnia 2019 r. oraz umowa 7/2020 od 21 
stycznia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.; 

                                                      
78 Obowiązek złożenia takich oświadczeń przed wejściem w życie ww. przepisów określał regulamin TKI. 
79 Określił w nim m.in. cele i zadania TKI, jej skład i obowiązki, zasady dyscypliny pracy oraz zasady 
przechowywania i wglądu do dokumentacji TKI. W szczególności wskazał, że przewodniczący i eksperci TKI nie 
mogą być członkami organów podmiotów posiadających statki podlegające inspekcji, ani podejmować u nich 
zatrudnienia ani wykonywać innych czynności, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo 
mogłoby powodować podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 
80 „[…]” - Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2176) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie podmiotów, w którymi zawarte były 
umowy dot. powierzenia czynności pomiaru statków i czynności inspekcyjnych. Wyłączenia tego dokonano 
w interesie przedsiębiorców.    
81 Eksperta K. Sz. z 8 lipca 2010 r., eksperta W.I. z 2 maja 2013, eksperta J.S. z 7 maja 2013 r., eksperta B.K. 
z 3 września 2018 r. oraz D.D. z 27 stycznia 2020 r. i 24 lipca 2020 r. 
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- z ekspertem D.D. ds. pomiarów statków żeglugi śródlądowej umowa 3/2018 
od 9 stycznia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.; umowa 8A/2019 od 10 stycznia 2019 r. 
do 30 czerwca 2019 r.; umowa 34/2019 od 20 września 2019 r. do 20 grudnia 
2019 r.; umowa 8/2020 od 27 stycznia 2020 r. do 31 maja 2020 r. oraz umowa 
16/2020 od 24 lipca 2020  r. do 23 grudnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 5, 599-607b, 2569-2626)  

Po wygaśnięciu umów w ekspertami K.Sz., W.I., J.S. i B.K. ich powołania do TKI 
także wygasły. Pomimo zawarcia z ekspertami kolejnych umów w kontrolowanym 
okresie, nie zostali oni ponownie powołani przez Dyrektora do TKI.  
Dyrektor wyjaśnił: (…) W 2010 r. Dyrektor powołał TKI zarządzeniem Nr 5 
z 08.07.2010 r. oraz osobno każdego członka Komisji. Natomiast dokumentami 
określającymi zakres obowiązków były i są zawarte umowy z poszczególnymi 
członkami komisji inspekcyjnej. (…) w związku z rocznością budżetu, umowy 
zawierane były na dany rok kalendarzowy. Przyjęto zasadę, że raz powołany do 
prac w komisji ekspert może w dowolnym terminie podjąć ponowną współpracę 
z TKI, jeżeli wymaga tego sytuacja, dlatego też nie odwoływano powołań dla 
poszczególnych ekspertów pomimo zakończenia obowiązywania umów cywilno-
prawnych. 

(akta kontroli str. 5, 596-607b,1431-1432) 

b) ekspert D.D. ds. pomiarów statków żeglugi śródlądowej wykonywała pracę 
eksperta TKI co najmniej od 9 stycznia 2018 r., a powołana została przez Dyrektora 
do TKI na stanowisko eksperta ds. pomiarów statków żeglugi śródlądowej 
27 stycznia 2020 r., a następnie 24 lipca 2020 r.  
Dyrektor wyjaśnił: Wynika to z niedoparzenia (…) powinna otrzymać powołanie 
podczas podpisywania pierwszej umowy cywilnoprawnej. Powołanie nastąpiło po 
przeprowadzonym w latach 2019-2020 przeglądzie dokumentów, po którym 
sukcesywnie wprowadzono nowe wewnętrzne akty prawne regulujące pracę TKI. 

(akta kontroli str. 5, 607-607b, 1431-1432, 2599-2622) 

2. Dyrektor nie sprawował nadzoru nad podmiotami upoważnionymi 
do wykonywania czynności pomiaru statku i czynności inspekcyjnych w ramach 
inspekcji technicznych statków w zakresie spełnienia kryteriów wymaganych 
od podmiotów upoważnionych oraz poprawności wykonywania powierzonych zadań 
na zasadach określonych w zawartych umowach.  

Na podstawie art. 26a ust. 1 oraz 34d ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej 
ówczesny Dyrektor Urzędu powierzył czynności pomiaru statku oraz czynności 
inspekcyjne w ramach inspekcji technicznej statku następującym podmiotom: „[…]”82 
– 5 maja 2011 r.; „[…]”83 - 13 lipca 2011 r.; „[…]”84 - 12 września 2012 r. Zakres 
upoważnień określały umowy zawarte w dniach powierzenia ww. czynności.  
a) na podstawie punktu 5.2 umów organ inspekcyjny otrzymywać miał „roczne 
sprawozdania podmiotów upoważnionych z realizacji powierzonych umową 
czynności, zawierające również potwierdzenie utrzymania kryteriów dla podmiotu 
upoważnionego”.  
Kryteria, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do wykonywania czynności 
pomiaru statku określone zostały w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważniania do wykonywania czynności z zakresu 
pomiaru statku85, a kryteria jakie powinny spełniać podmioty upoważnione 

                                                      
82 Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2176) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie podmiotu, w którym zawarta została 
umowa dot. powierzenia czynności pomiaru statków i czynności inspekcyjnych. Wyłączenia tego dokonano 
w interesie przedsiębiorcy.  
83 j.w. 
84 j.w. 
85 Dz. U. Nr 77, poz. 506. Podmiot upoważniony do wykonywania czynności pomiaru statku powinien: 
1) posiadać procedury w zakresie wykonywania czynności pomiaru statku zgodne z wymaganiami dotyczącymi 
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do wykonywania czynności inspekcyjnych statku w § 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważniania do wykonywania 
czynności inspekcyjnych statków86. W punkcie 2.3 umów ustalono, że wykonywanie 
powierzonych czynności organu inspekcyjnego będzie akceptowane, 
pod warunkiem utrzymywania przez podmioty upoważnione kryteriów ustalonych dla 
tych podmiotów. W kontrolowanym okresie organ nie otrzymywał ww. sprawozdań. 
Dyrektor nie podjął w tym czasie działań w celu wyegzekwowania realizacji tego 
obowiązku. Nie zweryfikowano także w inny sposób, czy podmioty, którym w 2011 r. 
i 2012 r. powierzono wykonywanie czynności pomiaru statku i czynności inspekcyjne 
w ramach inspekcji technicznej statku nadal spełniają kryteria określone w § 2 
ww. rozporządzeń87. 

(akta kontroli str. 857-874, 1440-1447, 5663-5667)  

Dyrektor wyjaśnił, że organ inspekcyjny w latach 2018-2020 nie weryfikował czy 
podmioty upoważnione, tj.: „[…]”88 nadal spełniają kryteria wymagane 
do powierzenia czynności pomiaru statków i czynności inspekcyjnych. 
W wyjaśnieniach podał: Organ inspekcyjny nie występował do podmiotów 
upoważnionych o zapewnienie realizacji punktu 5.2 i 4.2 umów, ponieważ pkt 4.2. 
umowy stanowi, że podmiot będzie przekazywać organowi inspekcyjnemu kopie 
wydanych certyfikatów i informacje o potwierdzeniu lub przedłużeniu ich ważności. 
Informuję, że podmioty upoważnione przekazują poprzez armatora kopie wydanych 
certyfikatów również potwierdzonych i przedłużonych (np. świadectwo klasy, 
sprawozdanie z przeprowadzonych czynności inspekcyjnych). W wyjaśnieniach nie 
wskazał przyczyny niewystępowania o  realizację przez upoważnione podmioty 
punktu 5.2 umów.  

(akta kontroli str. 5664) 

b) zgodnie z punktem 5.3 umów, organ inspekcyjny przynajmniej raz na dwa lata 
dokonywać miał audytu podmiotów upoważnionych, w celu weryfikacji poprawności 
wykonywania przez nie zadań, do których zostały upoważnione. W latach 2018-
2020 oraz w latach wcześniejszych audyty takie nie były prowadzone.  

(akta kontroli str. 857-874, 1440-1447, 5665) 

Dyrektor wyjaśnił: Powierzenie i umowa pomiędzy Dyrektorem, a „[…]”89 była 
podpisana 5 maja 2011 r., a więc termin pierwszego audytu upływał 5 maja 2013 r. 

                                                                                                                                       
wykonywania czynności pomiaru statku; 2) dysponować odpowiednią kadrą techniczną zapewniającą 
wykonywanie czynności pomiaru statku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami; 3) być 
zarządzany i administrowany w sposób zapewniający poufność informacji dotyczących statku; 4) posiadać 
wdrożony system zarządzania jakością; 5) zapewniać możliwość archiwizacji dokumentacji związanej 
z wykonywaniem zadań objętych upoważnieniem; 6) zapewniać, że czynności pomiaru statku będą wykonywane 
w sposób bezstronny, w szczególności, że armatorzy: a) nie są z nim powiązani zależnościami rodzinnymi, 
osobistymi, zawodowymi lub handlowymi, b) nie sprawują nad nim kontroli. 
86 Dz. U. Nr 77, poz. 507. Podmiot upoważniony do wykonywania czynności inspekcyjnych statku powinien: 
1) posiadać procedury w zakresie wykonywania czynności inspekcyjnych statku zgodne z wymaganiami 
dotyczącymi wykonywania czynności inspekcyjnych statku; 2) dysponować odpowiednią kadrą techniczną 
zapewniającą wykonywanie czynności inspekcyjnych statku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
wymaganiami; 3) być zarządzany i administrowany w sposób zapewniający poufność informacji dotyczących 
statku; 4) posiadać wdrożony system zarządzania jakością; 
5) zapewniać możliwość archiwizacji dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań objętych upoważnieniem; 
6) zapewniać, że czynności inspekcyjne statku będą wykonywane w sposób bezstronny, w szczególności, że 
armatorzy: a) nie są z nim powiązani zależnościami rodzinnymi, osobistymi, zawodowymi lub handlowymi, b) nie 
sprawują nad nim kontroli. 
87 W latach 2018-2020 organ inspekcyjny nie otrzymywał także od podmiotów upoważnionych projektów 
przepisów technicznych, zasad nadzoru technicznego oraz zmian takich przepisów i zasad, o których mowa 
w punkcie 5.1 umów.  
88 Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2176) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie podmiotów, w którymi zawarte były 
umowy dot. powierzenia czynności pomiaru statków i czynności inspekcyjnych. Wyłączenia tego dokonano 
w interesie przedsiębiorców.  
89 Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2176) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie podmiotu, w którym zawarta została 
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W dniu 2 lutego 2012 r. Komisja Europejska wydała decyzję 2012/66/UE o uznaniu 
„[…]”90, jako instytucji klasyfikacyjnej w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej, 
stwierdzając spełnienie przez „[…]”91 kryteriów określonych w dyrektywie 
2006/87/WE. „[…]”92 może działać jako organizacja uznana w odniesieniu 
do jednostek bander unijnych pływających po wszystkich wspólnotowych 
śródlądowych drogach wodnych. (…) Uznanie to oznaczało, że czynności 
techniczne wykonywane przez „[…]”93 i wystawiana przez niego dokumentacja mogą 
stanowić dla administracji państwowej podstawę do uznania, że statek spełnia 
wymagania dyrektywy 2006/87/WE oraz do wydania wspólnotowych świadectw 
zdolności żeglugowej i świadectw pomiarowych. Jednocześnie wyjaśniam, że 
wielokrotnie były prowadzone rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa oraz 
pozostałymi Technicznymi Komisjami Inspekcyjnymi działającymi w Bydgoszczy 
i we Wrocławiu w celu ustalenia sposobu oraz trybu przeprowadzania audytu dla 
podmiotów upoważnionych, jednakże do dnia dzisiejszego nie sprecyzowano 
wytycznych warunkujących wywiązanie się z tego warunku umowy. 

(akta kontroli str. 5665) 

3. Dyrektor nie podjął skutecznych działań w celu dokonania zmian w umowach 
o powierzeniu wykonywania czynności pomiaru statku oraz czynności inspekcyjnych 
w ramach inspekcji technicznej statku po zmianie przepisów wykonawczych 
określających sposób i zakres przeprowadzania inspekcji technicznych.  

W punkcie 2.1. umów zawartych z „[…]”94 wskazano, że szczegółowy zakres 
czynności organu inspekcyjnego określa m.in. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji 
technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za 
czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania95. Po uchyleniu ww. rozporządzenia 
i wejściu w życie 8 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu 
przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych 
sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania96 nie 
podjęto działań w celu zmiany w ww. zakresie punktu 2.1 umów. 

(akta kontroli str. 857-874, 1440-1447, 5666-5667) 
Dyrektor wyjaśnił: nie dokonano zmiany w ww. zakresie punktu 2.1 wymienionych 
umów, który określa zakres czynności organu inspekcyjnego powierzonych 
podmiotowi upoważnionemu, ponieważ nowe rozporządzenie (…) jest wydane na 
podstawie tej samej delegacji ustawowej co poprzednie, dlatego też wymagane jest 
stosowanie obowiązującego rozporządzenia, a nie wcześniej uchylonego. 

(akta kontroli str. 5666-5667) 

1.1.4 Zgodnie ze standardem B6 kontroli zarządczej97, cele i zadania należy 
określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie. Ich wykonanie należy 
monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. W myśl § 7 komunikatu Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie 
szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji 

                                                                                                                                       
umowa dot. powierzenia czynności pomiaru statków i czynności inspekcyjnych. Wyłączenia tego dokonano 
w interesie przedsiębiorcy.  
90 j.w. 
91 j.w. 
92 j.w. 
93 j.w. 
94 Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2176) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie podmiotów, w którymi zawarte były 
umowy dot. powierzenia czynności pomiaru statków i czynności inspekcyjnych. Wyłączenia tego dokonano 
w interesie przedsiębiorców.  
95 Dz. U. z 2015 r. poz. 963 (obowiązywało do 7 maja 2019 r.); dalej: rozporządzenie w sprawie 
przeprowadzania inspekcji technicznych z 2010 r. 
96 Dz. U. poz. 842; dalej: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania inspekcji technicznych z 2019 r. 
97 Określonym w komunikacie w sprawie standardów kontroli zarządczej. 
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rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga 
śródlądowa98, określanie celów i zadań stanowi najważniejszy proces kontroli 
zarządczej oraz istotne kryterium dokonywania jej oceny. W kontrolowanym okresie 
w Urzędzie obowiązywało zarządzenie nr 5/2014, które określało zasady i tryb 
wyznaczania celów. Regulacje wewnętrze dotyczące zasad planowania realizacji 
zadań i celów, mierników bazowych osiągnięcia celów i mierników docelowych 
zawarte w ww. zarządzeniu nie były stosowane w Urzędzie w latach 2018-2020, 
Zagadnienie to zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  
Dyrektor  planował  kontrole  i  inspekcje  statków,  inspekcje  śródlądowych  dróg 
wodnych oraz dostępność usług RIS w ciągu doby m.in. w planach 
finansowych wydatków w układzie zadaniowym oraz w planach działalności 
na 2018 r., 2019 r. i 2020 r. Sporządził plany działalności zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 1 do komunikatu z 12 września 2017 r. oraz przekazał 
je Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej99 z zachowaniem 
ustalonych terminów100.  

(akta kontroli str. 472-515, 4067-4071, 4100-4112) 

Dyrektor określił zasady wykonywania czynności służbowych w zakresie nadzoru 
nad żeglugą zarządzeniem nr 9/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie 
ujednolicenia trybu postępowania i wykonywania czynności służbowych przez 
inspektorów nadzoru nad żeglugą w zasięgu terytorialnym Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie101. Dokumentem tym wprowadził m.in. wytyczne 
w zakresie: kontroli/inspekcji: jednostek pływających będących w ruchu oraz 
znajdujących się na postoju102; portów, nabrzeży, miejsc postojowych, zimowisk 
i pomostów103; szlaku żeglownego, budowli hydrotechnicznych, miejsc prac 
budowlanych, regulacyjnych, pogłębiarskich104 oraz przewozów międzybrzegowych 
i promowych, żeglugi pasażerskiej i turystyczno-sportowej105, a także kontroli imprez 
wodnych, regat sportowych oraz wykonywania prac podwodnych, trybu 
postępowania przy nakładaniu grzywien i prowadzenia postępowania w sprawach 
wypadków żeglugowych. Wzory protokołów inspekcyjnych określone zostały 
w załączniku do zarządzenia106. Zarządzenie nr 9/2015 nie zostało zaktualizowane 
po zmianie od 9 listopada 2019 r. przepisów ustawy o żegludze śródlądowej, 
w zakresie właściwości dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, polegających na 
uchyleniu art. 9 ust. 2 pkt 10 oraz dodaniu art. 9 ust. 2 pkt 10a. Zagadnienie 
to zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  
Dyrektor wprowadził również instrukcję przeprowadzania inspekcji technicznej oraz 
instrukcję przeprowadzania pomiarów statków przez TKI, opisane w punkcie 1.1.3 
wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 676-741, 778-806) 

                                                      
98 Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 23, dalej: komunikat z dnia 8 maja 2020 r.  
99 Dalej: Minister. 
100 28 września 2017 r. określonym dla planów działalności na 2018 r. oraz w § 16 ust. 1 pkt 1 komunikatu 
z 12 września 2017 r.  
101 Dalej: zarządzenie nr 9/2015. 
102 W trakcie przeprowadzanych inspekcji należało m.in. zwrócić szczególną uwagę na: dokumenty statku 
(w szczególności: dokument bezpieczeństwa, świadectwo pomiarowe, przepisy żeglugowe, dziennik pokładowy 
i książkę olejową) i dokumenty kwalifikacyjne załogi, wyposażenie i oznakowanie jednostki, skład załogi, 
zgodność przewożonego ładunku z dokumentacją, właściwy sposób załadowania jednostek. 
103 W trakcie przeprowadzanych inspekcji należało m.in. zwrócić szczególną uwagę na: stan techniczny 
urządzeń, prawidłowość oznakowania nawigacyjnego, wyposażenie w sprzęt ratowniczy, sposób cumowania 
jednostek obowiązujący regulamin przystani, portu, nabrzeża, pomostu. 
104 W trakcie przeprowadzanych inspekcji należało m.in. zwrócić szczególną uwagę na: oznakowanie szlaku 
żeglownego, weryfikację ustalonych głębokości tranzytowych, właściwe zabezpieczenie sprzętu pływającego 
w czasie jego pracy oraz dozoru i oznakowania po pracy. 
105 W trakcie przeprowadzanych inspekcji należało m.in. zwrócić szczególną uwagę na: stan techniczny 
i wyposażenie pokładowo-nawigacyjne, ratunkowe i przeciwpożarowe, sprawdzenie tonażu przewożonego 
ładunku i ilości pasażerów, dokumenty statku i załogi, zabezpieczenie miejsc wsiadania i wysiadania pasażerów, 
wyposażenie przystani pasażerskich oraz sportowo-turystycznych w regulaminy, sprzęt ratunkowy oraz 
oznakowanie nawigacyjne. 
106 Powyższe zarządzenie nie określało zasad prowadzenia weryfikacji ustalonej głębokości tranzytowej. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dyrektor nie stosował zasad planowania realizacji zadań i celów, określania 
mierników bazowych osiągnięcia celu oraz mierników docelowych wprowadzonych 
zarządzeniem nr 5/2014.  

W § 2 zarządzenia nr 5/2014 określono stałe funkcje i zadania jednostki107. Funkcje 
i zadania miały podlegać corocznej weryfikacji pod względem aktualności, 
a podstawowe cele wyznaczane przez Dyrektora w formie pisemnej w okresie 
rocznym (§ 2 ust. 2 i § 3 ust. 1).  
Dyrektor: 
a) nie przedstawiał w listopadzie 2018 r., 2019 r. i 2020 r. propozycji celów 
służących realizacji zadań poprzez: charakterystykę zadania i celu w formie opisu, 
mierników bazowych osiągniecia danego celu, docelowych mierników 
do osiągnięcia danego celu, pomimo takich założeń określonych w § 4 
ww. zarządzenia; 

b) nie zapewnił sporządzenia i nie zatwierdził planów realizacji celów Urzędu 
na 2018 r., w 2019 r. i 2020 r., o których mowa w § 4 ust. 3 ww. zarządzenia. 

(akta kontroli str. 4100-4103) 

Dyrektor wyjaśnił, że Urząd został zobligowany był do stosowania komunikatu 
z 12 września 2017 r. (zaktualizowanego 8 maja 2020 r.). Zgodnie z tym 
komunikatem kierownicy jednostek w działach, sporządzali plany działalności dla 
kierowanych jednostek na rok następny na podstawie planu działalności Ministra, 
z uwzględnieniem systemu kaskadowania celów i zadań oraz przekazywali je 
Ministrowi. Jednocześnie poinformował, że w Urzędzie trwają prace nad aktualizacją 
przepisów wewnętrznych w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 5895) 

Opracowywane zgodnie z wytycznymi Ministra plany działalności obejmowały 
wybrane zadania spośród realizowanych w Urzędzie. 

(akta kontroli str. 472-515)  

2. Po zmianie uprawnień kontrolnych w zakresie kontroli dokumentów armatorów 
dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego, Dyrektor 
nie zaktualizował procedur w tym zakresie, określonych w zarządzeniu nr 9/2015. 

Z dniem 9 listopada 2019 r. uchylona została ustawa z dnia 28 października 2002 r. 
o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym108, która w art. 13 ust. 7 
nakładała obowiązek posiadania przez kierownika statku potwierdzenia wpłaty 
składki rocznej na Fundusz Żeglugi Śródlądowej. Z tym dniem został uchylony także 
art. 9 ust. 2 pkt 10 ustawy o żegludze śródlądowej, który wskazywał, że 
do właściwości dyrektorów UŻŚ należy kontrola dokumentów armatorów 
dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego. 
Od 9 listopada 2019 r. weszła natomiast w życie ustawa o wsparciu finansowym 
armatorów śródlądowych i dodano w art. 9 ust. 2 ustawy o żegludze śródlądowej 
punkt 10a, który stanowił, że do właściwości dyrektorów UŻŚ należy kontrola 
posiadania na statku składników wyposażenia statku, których zakup refinansowano 
ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej. Dyrektor nie dokonał aktualizacji 
zarządzenia nr 9/2015 po zmianach ww. przepisów. We wzorach protokołów 
inspekcyjnych stanowiących załączniki nr 1-3 do ww. zarządzenia, w listach 

                                                      
107 Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej; przeprowadzanie inspekcji statków; 
weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglugowym; kontrola przestrzegania przepisów 
dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach; kontrola 
oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad wodami i wejść do portów; 
przeprowadzanie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych; kontrola dokumentów przewozowych 
i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami; zarządzanie usługami informacji rzecznej 
RIS. 
108 Dz. U. z 2017 r. poz. 2095. 
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kontrolnych stanowiących przedmiot inspekcji, w dniu kontroli NIK (20 listopada 
2020 r.) ujęte było sprawdzanie przez inspektorów dowodów uiszczenia składki 
na Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy. Ustalone procedury 
nie przewidywały kontroli posiadania na statku składników wyposażenia, których 
zakup refinansowano ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej. 

(akta kontroli str. 778-806) 

Dyrektor wyjaśnił, że Urząd podjął kroki w celu zmiany zarządzenia nr 9/2015. Prace 
zostały jednak wstrzymane z uwagi na nowelizację ustawy o żegludze śródlądowej. 
Inspektorzy zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami w zakresie kontroli 
składników wyposażenia statków refinansowanych z Funduszu i fakt kontroli mogli 
odnotować w polu uwagi, do czasu opracowania nowych druków protokołów. 

(akta kontroli str. 1110) 

Po 9 listopada 2019 r., co najmniej w trzech przypadkach inspektorzy nadzoru nad 
żeglugą śródlądową odnotowali w sporządzonych protokołach z inspekcji fakt 
podjęcia działań w celu sprawdzenia posiadania na statku dowodów opłacenia 
składki na Fundusz Żeglugi Śródlądowej (zagadnienie to zostało opisane w punkcie 
1.2.11 niniejszego wystąpienia). 

(akta kontroli str. 1453-1454, 5294-5295) 

1.2 Wykonywanie zadań przypisanych administracji żeglugi 
śródlądowej 

1.2.5 Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 19 ust. 1 ustawy o żegludze 
śródlądowej Dyrektor prowadził stały rejestr administracyjny polskich statków 
żeglugi śródlądowej109. Według stanu na koniec 2018 r. i 2019 r. ujętych w nim było 
odpowiednio 565 i 590 statków i obiektów pływających, a na 30 września 2020 r. 
606110. Rejestr składał się z oddzielnie prowadzonych ksiąg rejestrowych dla 
statków: o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości większym niż 
20 m2; o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości 
nieprzekraczającym 20 m2; bez napędu mechanicznego o iloczynie długości 
i szerokości większym niż 20 m2; bez napędu mechanicznego o iloczynie długości 
i szerokości nieprzekraczającym 20 m2, co odpowiadało wymogom określonym 
w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej111. Księgi 
te były prowadzone zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 2-5 
ww. rozporządzenia. Dyrektor prowadził również księgę rejestrową rejestru 
czasowego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do tego 
rozporządzenia112. 

(akta kontroli str. 1147-1199, 5296, 5377, 5507-5512) 

W wyniku badania ośmiu wpisów dokonanych w rejestrze w badanych latach oraz 
dziewięciu zmian stwierdzono, że wpisy czterech statków do rejestru zawierały 
wszystkie informacje wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o żegludze 
śródlądowej, pozostałe były niekompletne. W przypadku trzech zmian dotyczących 
armatora, nie podano oznaczeń kodowych adresu przyjętych w krajowym rejestrze 
urzędowym podziału terytorialnego kraju "TERYT". Zagadnienia te zostały opisane 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. We wszystkich skontrolowanych sprawach 
numer rejestracyjny statku nadano zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2-4 
rozporządzenia w sprawie rejestru statków oraz Dyrektor wydał armatorom 
dokumenty rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do tego 
rozporządzenia. Prawidłowo ustalono i pobrano należne opłaty za wpis do rejestru, 

                                                      
109 Dalej: rejestr. 
110 W 2018 r. do rejestru wpisano 33, wykreślono 40 oraz dokonano 68 zmian wpisów w rejestrze, w 2019 r. 
odpowiednio: 42, 17 i 40, a do 30 września 2020 r. odpowiednio: 37, 21 i 168. 
111 Dz. U. z 2020 r. poz. 1020, dalej: rozporządzenie w sprawie rejestru statków. 
112 Księgę rejestrową rozpoczęto 30 maja 2006 r. W kontrolowanym okresie wpisy w niej nie były dokonywane. 
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oraz jego zmianę. Odstępstwa od wymogów prowadzenia rejestru, określonych 
w § 7 ww. rozporządzenia, opisane zostały w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1115-1205) 

Dyrektor nie otrzymywał od Ministra informacji o udzielonych armatorom kredytach 
preferencyjnych, ani informacji na temat refinansowania zakupu składnika 
wyposażenia statku. W związku z powyższym brak było możliwości weryfikacji, czy 
w kontrolowanym okresie nastąpiły zmiany armatorów statków, których dotyczyły 
umowy kredytu preferencyjnego lub statki takie wykreślone zostały z rejestru 
w okresie obowiązywania umowy kredytu preferencyjnego oraz czy nastąpiło zbycie 
statków, na których znajdowały się składniki wyposażenia, na których zakup 
udzielono refinansowania. Zgodnie z art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o wsparciu finansowym 
armatorów śródlądowych, o takich przypadkach Dyrektor zobowiązany był 
niezwłocznie poinformować Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministra. W latach 
2019-2020 do Urzędu nie wpłynęły oświadczenia armatorów o usunięciu ze statku 
refinansowanego składnika wyposażenia, o których mowa w art. 18 ust 2 ww. 
ustawy, powiadomienia, o których mowa w art. 18 ust. 3, a także informacje o zbyciu 
statku, na którym znajdował się refinansowany składnik wyposażenia, o których 
mowa w art. 18 ust. 4 tej ustawy. 

(akta kontroli str. 1110, 5599-5600, 5673) 

W wyniku badania 10 spraw dotyczących wykreślenia statków z rejestru 
stwierdzono, że wykreślenia dokonano niezwłocznie po otrzymaniu wniosków 
od armatorów i w rejestrze odnotowano datę oraz podstawę wykreślenia. Zgodnie 
z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestru statków, unieważnione dokumenty 
rejestracyjne wykreślonych statków przechowywane były wraz z wnioskami 
armatorów. Po wykreśleniu statku z rejestru NAVIGAR-4 (nr rej. SZ-01-035), 
w księdze rejestrowej odnotowano zmianę adresu armatora. Zagadnienie to zostało 
opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 5262-5263) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nie dokonano kompletnych wpisów w rejestrze dla czterech z ośmiu 
skontrolowanych statków.  

W rejestrze nie podano w przypadku statku: 
a) Holiday Boat Gdańsk 1 (SZ-01-305), Heinrich (SZ-01-334), Ratownik 202 (SZ-
02-161) oraz Gastronomik (SZ-01-309) przy oznaczeniu i adresie armatorów 
oznaczeń kodowych adresu przyjętych w krajowym rejestrze urzędowym podziału 
terytorialnego kraju TERYT; 
b) Ratownik 202 (SZ-02-161) roku i miejsca budowy, nazwy stoczni i numeru 
budowy oraz numeru REGON armatora, a także nie podano poprzedniego wpisu 
w rejestrze; 
c) Gastronomik (SZ-01-309) identyfikatora REGON. 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy o żegludze śródlądowej rejestr składa się 
z ksiąg rejestrowych, w których wpisuje się: rok, miejsce budowy, nazwę stoczni 
i numer budowy oraz określenie materiału głównego, z którego jest statek 
zbudowany, oznaczenie i adres armatora statku wraz z numerem identyfikacyjnym 
REGON nadanym podmiotowi przez urząd statystyczny oraz oznaczeniami 
kodowymi adresu przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału 
terytorialnego kraju TERYT. Wzór księgi rejestrowej rejestru stałego dla statków 
o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 
20 m2, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestru statków, 
przewidywał w punkcie 11 podanie poprzedniego rejestru i daty wykreślenia.  

(akta kontroli str. 1115-1145, 1153-1154, 1164, 1172, 1200-1205, 5376, 5794) 
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Dyrektor wyjaśnił: (…) Informacja o oznaczeniu TERYT nie znajduje się na 
dokumentach wydawanych przez Urząd, jednakże armator jest zobowiązany 
umieścić taką informację w składanym wniosku. Brakujące wpisy oznaczeń TERYT 
zostaną uzupełnione. (…) Nowy właściciel (statku Ratownik 202) nie dysponował 
informacją o roku i miejscu budowy, nazwie stoczni i numerze budowy, dlatego 
informacje te nie zostały wpisane do rejestru. Informacja o numerze Regon armatora 
została uzupełniona. (…) armator statku Gastronomik posiada kilka statków 
wpisanych do rejestru i informacja o numerze REGON armatora została 
uzupełniona. W wyjaśnieniach Dyrektor podał, że nie jest mu znana przyczyna 
niewpisania ww. danych do rejestru przez pracownika TKI.  

(akta kontroli str. 5375, 5794) 

2. Przy prowadzeniu ksiąg rejestrowych rejestru stałego nie przestrzegano 
wymogów określonych w § 7 rozporządzenia w sprawie rejestru statków. 

W wyniku analizy zapisów w księgach rejestrowych rejestru stałego113 stwierdzono, 
że: 

a) w przypadku korygowania omyłek w księgach rejestrowych nie umieszczano 
wzmianki zawierającej omówienie sprostowania114. 

(akta kontroli str. 1147-1199) 

Zgodnie z wymogami określonymi w § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestru 
statków, omyłki prostuje się przez przekreślenie błędnego wyrazu czerwoną linią 
w sposób pozwalający na odczytanie pierwotnego tekstu, umieszczając pod treścią 
wpisu wzmiankę zawierającą omówienie sprostowania. 

Dyrektor wyjaśnił: wpisy omyłkowe są przekreślane czerwoną linią, a pod treścią 
wpisu umieszczany jest prawidłowy wpis. Umieszczanie pod treścią wpisu wzmianki 
zawierającej omówienie sprostowania jest niewykonalne ze względu na brak 
miejsca na druku dokumentu.  

(akta kontroli str. 5378) 
 

b) używano korektora do zmiany wpisów w księgach rejestrowych115. 
 

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestru statków, wpisów w księdze 
rejestrowej dokonuje się atramentem lub tuszem (długopisem) starannie, pismem 
czytelnym bez używania skrótów. Wyrazów wpisanych nie wolno przerabiać, 
wyskrobywać, wycierać lub czynić nieczytelnymi. 

(akta kontroli str. 1147-1199) 

                                                      
113 Prowadzonych dla statków: o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2 
– oznaczenie 01; o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 – 
oznaczenie 02; bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2 – oznaczenie 
03; bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 – oznaczenie 04. 
114 W księdze rejestrowej rejestru stałego dla statków o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i 
szerokości większym niż 20m2, rozpoczętej 5 lipca 2018 r. dotyczyło to skorygowanych omyłek na str. 11, 16, 
17, 18; w księdze rejestrowej rejestru stałego dla statków o napędzie mechanicznym o iloczynie długości 
i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 rozpoczętej 3 czerwca 2015 r. dotyczyło to skorygowanych omyłek na 
str. 54; w księdze rejestrowej rejestru stałego dla statków bez napędu mechanicznego o iloczynie długości 
i szerokości większym niż 20 m2 rozpoczętej 30 maja 2012 r. i zakończonej 10 sierpnia 2020 r. dotyczyło 
to skorygowanych omyłek na stronach 81 i 84; w księdze rejestrowej rejestru stałego dla statków bez napędu 
mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 rozpoczętej 12 sierpnia 2004 r. 
dotyczyło to skorygowanej omyłki na stronie 62. 
115 W księdze rejestrowej rejestru stałego dla statków o napędzie mechanicznym o iloczynie długości 
i szerokości większym niż 20 m2, rozpoczętej 5 lipca 2018 r. dotyczyło to wpisów odnoszących się do rodzaju 
i przeznaczenia statku na str. 22, najwyższej rozbieranej części statku na str. 27, nazwy statku na str. 32, 
długości statku str. 38; w księdze rejestrowej rejestru stałego dla statków o napędzie mechanicznym o iloczynie 
długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 rozpoczętej 3 czerwca 2015 r. dotyczyło to wpisu na str. 46 
odnoszącego się do danych statku; w księdze rejestrowej rejestru stałego dla statków bez napędu 
mechanicznego o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2 rozpoczętej 30 maja 2012 r. i zakończonej 
10 sierpnia 2020 r. dotyczyło to wpisu na str. 85 (rodzaj i przeznaczenie statku). Ponadto występowały ślady 
wycierania na str. 70 (w kolumnie zmiany - Domek na Wodzie 1); w przypadku księgi rejestrowej rejestru stałego 
dla statków bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2 rozpoczętej 
10 sierpnia 2020 r. dotyczyło to wpisu na str.59 (port macierzysty statku RSP-P02). 
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Dyrektor wyjaśnił: Poinformowano pracowników o tym, że niewłaściwe jest używanie 
korektora w celu korygowania błędnych wpisów w księgach rejestrowych. 

(akta kontroli str. 5379) 

3. Nie zapewniono rzetelnego dokonania zmiany wpisu w księdze rejestrowej. 

Po wykreśleniu z rejestru 31 sierpnia 2018 r. statku NAVIGAR-4 nr rej. SZ-01-035, 
w księdze rejestrowej rejestru stałego odnotowano 5 sierpnia 2020 r. zmianę adresu 
armatora. 

(akta kontroli str. 5265) 

Przewodniczący TKI wyjaśnił: (…) 8.02.2019 roku dokonano zmiany nazwy statku 
Biozon-O-135 o numerach rejestracyjnych SZ-01-174 na NAVIGAR-4 wraz 
ze zmianą armatora (…). Było to możliwe ze względu na wcześniejsze wykreślenie 
z rejestru (31.08.2018 r.) statku NAVIGAR-4 o numerach rejestracyjnych SZ-01-035. 
Zmiana, o którą armator wnioskował 1.08.2019 r. dotyczyła statku NAVIGAR-4 
o numerach rejestracyjnych SZ-01-174. Adnotacja w księdze rejestrowej dotycząca 
zmiany siedziby armatora była wpisana omyłkowo przy statku NAVIGAR-4 
o numerach rejestracyjnych SZ-01-035. Adnotacja o zmianie armatora zgodna ze 
złożonym wnioskiem, została wpisana w rejestrze przy statku NAVIGAR-4 
o numerze rejestracyjnym SZ-01-174 w trakcie kontroli NIK. 

(akta kontroli str. 5306, 5825-5826) 

1.2.6. Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 9 ust. 2g ustawy o żegludze 
śródlądowej, Dyrektor prowadził w systemie teleinformatycznym bazę informacji 
o statkach, członkach załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg wodnych116. 
Pracownicy terenowych organów administracji żeglugi śródlądowej posiadali dostęp 
do informacji gromadzonych w tej bazie117, za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego118. W bazie gromadzone były informacje przekazane przez 
dyrektorów UŻŚ, uzyskane w ramach wykonywanych przez nich zadań dotyczące: 
wydawania dokumentów statków oraz przeprowadzania inspekcji tych statków; 
danych osobowych, pozyskiwanych w związku z ubieganiem się o uzyskanie 
dokumentów kwalifikacyjnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 
ww. ustawy oraz wypadków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. Dane 
były wprowadzane do bazy przez upoważnionych pracowników Urzędu oraz 
upoważnionych pracowników pozostałych UŻŚ. Powyższe odpowiadało wymogom 
określonym w art. 11a ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 ustawy o żegludze śródlądowej. 
Według wyjaśnień Dyrektora, w latach 2018-2020 informacje znajdujące się w bazie 
danych statków nie były udostępniane organom państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
W PBDS nie były gromadzone informacje z Europejskiej bazy danych statków oraz 
informacje dotyczące aktualnego stanu i parametrów śródlądowych dróg wodnych. 
Nie zapewniono wprowadzania do tej bazy informacji o wypadkach żeglugowych, 
które wydarzyły się w latach 2018-2020 na terenie działania Urzędu, kompletnych 
informacji o wydawanych w ww. okresie przez organ dokumentach statków oraz 
przeprowadzanych inspekcjach statków. Powyższe zagadnienia zostały opisane 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 2500-2548, 2828-2900, 3087-3090, 4184-4190) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

                                                      
116 Dalej: baza danych statków lub PBDS. 
117 Na podstawie wniosku do administratora bazy danych statków, składanego zgodnie z zarządzeniem 
Dyrektora z 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym 
służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Wzór wniosku 
określał załącznik nr 2 do tego zarządzenia.  
118 System informatyczny FortiGate SSL VPN, zabezpieczający dostęp przed osobami nieuprawnionymi 
oraz szyfrujący przesyłane dane. 
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1. W bazie danych statków nie były gromadzone informacje z Europejskiej bazy 
danych statków119 oraz informacje dotyczące aktualnego stanu i parametrów 
śródlądowych dróg wodnych. 

W myśl przepisów art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o żegludze śródlądowej w bazie 
danych statków gromadzi się informacje uzyskane z Bazy EHDB oraz informacje 
przekazane przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, uzyskane w ramach 
wykonywanych przez nich zadań, w tym dotyczące aktualnego stanu i parametrów 
śródlądowych dróg wodnych. W wyniku przeprowadzonych oględzin prowadzonej 
w Urzędzie bazy danych statków stwierdzono, że nie były w niej gromadzone 
informacje z Bazy EHDB oraz dane dotyczące aktualnego stanu i parametrów 
śródlądowych dróg wodnych. Moduł PBDS Akweny, zawierał jedynie odnośnik 
do zewnętrznego systemu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej120, który 
obejmował informacje dotyczące stanu wód w miejscach pomiarów wykonywanych 
przez IMGW oraz stanu wód w rzekach. W bazie nie gromadzono aktualnego stanu 
i parametrów śródlądowych dróg wodnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg 
wodnych121. 

(akta kontroli str. 2500-2548) 

Dyrektor wyjaśnił: Pomiędzy EHDB, a PBDS nie ma zbudowanego automatycznego 
interfejsu pozwalającego na wymianę danych pomiędzy tymi dwoma systemami (…) 
Zbudowanie takiego transgranicznego mechanizmu wymiany danych wymagałoby 
wcześniejszego uzgodnienia i wydania szczegółowego rozporządzenia 
wykonawczego do ustawy dokładnie określającego funkcjonowanie takiego 
mechanizmu oraz zakres wymienianych danych. Rozporządzenie takie nigdy nie 
zostało opublikowane. Urząd nie posiada infrastruktury do monitorowania 
parametrów śródlądowych dróg wodnych. Takimi parametrami dysponuje Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej i udostępnia te dane wszystkim 
zainteresowanym. Powielanie tej infrastruktury i zbieranie identycznych danych na 
potrzeby PBDS byłoby nieuzasadnionym ponoszeniem nakładów inwestycyjnych 
oraz dodatkowo generowałoby koszty związane z jej utrzymaniem. Obecnie 
uzgadniam działania organizacyjne mające na celu systemowe rozwiązanie tych 
kwestii. (…) W latach 2018-2020 wielokrotnie zgłaszałem do Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a następnie do Ministerstwa 
Infrastruktury brak realizacji ww. zadania. W dalszym ciągu trwają konsultacje 
i rozważane są warianty, które umożliwiłyby realizację zadania (…) tj. prowadzenie 
(…) (PBDS) w zakresie gromadzenia w niej informacji uzyskanych z  EHDB (art. 11a 
ust. 1) oraz brak możliwości monitorowania oraz gromadzenia w tej bazie informacji 
na temat aktualnego stanu i parametrów śródlądowych dróg wodnych (art. 11a ust. 
1 pkt 4 ww. ustawy). Jest to temat priorytetowy, do którego zakończenia dążymy. 
W 2020 r. Urząd podjął współpracę z informatykiem/programistą, który rozpoczął 
proces poszerzania zakresu funkcjonalności (…) PBDS. Dodatkowo przedłożyłem 
propozycję nowego projektu pn. roboczą e-Żegluga (…) oparty ma być o działającą 
bazę danych (Baza Danych Statków) i ukierunkowany na rozszerzenie procesów 
cyfrowych (…). W udzielonych wyjaśnieniach Dyrektor nie odniósł się do kwestii 
nieujmowania w PBDS informacji na temat stanu i parametrów śródlądowych dróg 
wodnych uzyskiwane przez pracowników Urzędu w ramach wykonywanych zadań. 
Nie przedstawił również dokumentów potwierdzających zgłaszanie do ministerstw 
właściwych ds. żeglugi śródlądowej braku możliwości realizacji tego zadania 
zgodnie z przepisami. 

(akta kontroli str. 3089, 4186-4187, 5630-5631, 5798-5799) 

                                                      
119 Dalej: Baza EHDB lub Europejska baza danych statków. 
120 Dalej: IMGW. 
121 Dz. U. Nr 77, poz. 695, ze zm. 
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2. Do bazy danych statków nie wprowadzono informacji o wypadkach żeglugowych 
oraz kompletnych informacji o wydawanych dokumentach statków 
i przeprowadzanych inspekcjach statków.  

a) w bazie danych statków nie ujęto informacji o żadnym z czterech wypadków 
żeglugowych, które wydarzyły się na obszarze działania terenowego organu 
administracji żeglugi śródlądowej w Szczecinie w latach 2018-2020. 

(akta kontroli str. 2828-2831, 2839-2842) 

W myśl przepisów art. 11a. ust. 1 pkt 3 ustawy o żegludze śródlądowej, w bazie 
danych statków gromadzi się informacje dotyczące wypadków żeglugowych 
na śródlądowych drogach wodnych.  

Dyrektor wyjaśnił: Inspektorzy nadzoru nad żeglugą śródlądową starają się, w miarę 
możliwości, na bieżąco uzupełniać dane w bazie danych statków, jednak z powodu 
licznych obowiązków służbowych nie zawsze jest to możliwe. (…) Nadmieniam, 
że po stwierdzeniu w trakcie kontroli, że do bazy danych nie wprowadzono 
informacji o wypadkach żeglugowych, (…) informacje te zostały uaktualnione. 

(akta kontroli str. 4187) 

Dane o wypadkach żeglugowych zostały uzupełnione w PBDS w trakcie kontroli 
NIK. 

(akta kontroli str. 5231-5242) 

b) w bazie danych statków nie odnotowano informacji o: inspekcjach technicznych 
pięciu statków122 (z ośmiu objętych badaniem); trzech świadectwach 
pomiarowych123 (z sześciu objętych badaniem), pomimo iż struktura systemu 
przewidywała zamieszczanie takich danych; żadnym z trzech objętych badaniem 
tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej124; jednym unijnym świadectwie 
zdolności żeglugowej125 (z dwóch objętych badaniem); jednym uproszczonym 
świadectwie zdolności żeglugowej126 (z dwóch objętych badaniem); czterech 
inspekcjach statków i załogi127 (z siedmiu objętych badaniem). 

(akta kontroli str. 2828-2900) 
 

Dyrektor wyjaśnił: pracownicy Urzędu starają się w miarę swoich możliwości, 
na bieżąco uzupełniać dane w PBDS. Jest to utrudnione z powodu licznych 
obowiązków służbowych. Pracownicy TKI w pierwszej kolejności zajęli się 
wprowadzaniem do bazy informacji zawartych w rejestrach i ewidencjach 
papierowych za okres od 2000 r (przekształcenie inspektoratów w UŻŚ) do okresu 
bieżącego, co dodatkowo wydłużyło cały proces wprowadzania danych. W art. 11a 
ust.1 pkt 1 mowa jest o inspekcji statków, które przeprowadzają inspektorzy nadzoru 
nad żeglugą śródlądową, zapis nie dotyczy inspekcji technicznych. Niemniej TKI 
będzie załączała skany zaświadczeń z przeprowadzonych inspekcji technicznych 
do rekordu danego statku. (…) są i będą na bieżąco załączane i uzupełniane skany 
pozostałych dokumentów statków, tj.: świadectwa pomiarowe, tymczasowe unijne 
świadectwa zdolności żeglugowej, uzupełniające unijne świadectwa zdolności 

                                                      
122 Inspekcji statku PATI nr rej. WR-01-014 z 29 sierpnia 2019 r., żadnej z przeprowadzonych inspekcji statku 
Zosia nr rej. SZ-01-009 (inspekcje zostały przeprowadzone 19 grudnia 2019 r., 3 stycznia 2020 r. oraz 
31 sierpnia 2020 r.), żadnej z inspekcji statku Navigar 3 nr rej. SZ-01-034 (inspekcje przeprowadzono 4 marca 
oraz 24 czerwca 2020 r.), żadnej z inspekcji statku Lena nr rej. SZ-01-232 (inspekcje przeprowadzono 
2 listopada 2018 r. i 15 stycznia 2019 r.), żadnej z inspekcji statku ZF-1205 nr rej SZ-03-100 (inspekcje 
przeprowadzono 23 marca i 31 maja 2018 r.). 
123 Wydanych: 8 sierpnia 2019 r. dla statku Pati, 30 stycznia 2020 r. dla statku Zosia oraz 13 listopada 2018 r. 
dla statku Lena. 
124 Świadectwie SZ-EU-T/419 wydanym 30 sierpnia 2019 r. dla statku Pati, SZ-EU-T/383 wydanym 14 listopada 
2018 r. dla statku Lena oraz SZ-EU-T/350 wydanym 18 kwietnia 2018 r. dla statku ZF-1205. 
125 Świadectwie SZ-EU/333 wydanym 31 stycznia 2020 r. dla statku Zosia. 
126 Świadectwie SZ-2/0230 - wydanym dla statku Gastronomik nr rej. SZ-01-309. 
127 Inspekcji statku Królowa Jadwiga nr rej. SZ-01-233 z 17 maja 2018 r., Kuna nr rej. SZ-01-078 z 30 maja 
2018 r., Bizon – O -110 nr rej WR-01-020 z 29 kwietnia 2020 r. oraz Max nr rej. SZ-01-265 z 3 lipca 2020 r. 
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żeglugowej. Obecnie uzgadniam działania organizacyjne mające na celu systemowe 
rozwiązanie tych kwestii. 

(akta kontroli str. 4187-4189, 5799) 

1.2.7. W latach 2018-2020 (do 30 września) organ inspekcyjny przeprowadził 227128 

inspekcji technicznych statków, które zakończyły się w tych latach wydaniem 
zaświadczenia z inspekcji129. W 11 inspekcjach (4,8%) czynności inspekcyjne 
przeprowadziły upoważnione podmioty. 

(akta kontroli str. 5301) 

Kontrolą objęto dokumentację 13 inspekcji technicznych (5,7%)130, z tego: pięć 
przeprowadzonych do 7 maja 2019 r., tj. w okresie obowiązywania rozporządzenia 
w sprawie przeprowadzania inspekcji technicznych z 2010 r. oraz osiem 
przeprowadzonych po 8 maja 2019 r., tj. po wejściu w życie rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania inspekcji technicznych z 2019 r. 
Wszystkie pięć objętych badaniem inspekcji przeprowadzonych do 7 maja 2019 r. 
wykonali eksperci TKI. Inspekcje przeprowadzono w związku z wnioskami 
otrzymanymi od armatorów w celu ustalenia, czy statki spełniają wymagania 
techniczne w zakresie budowy, ich stałych urządzeń, wyposażenia, właściwości 
manewrowych ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem. We wszystkich 
przypadkach organ inspekcyjny, zgodnie z obowiązkiem określonym w § 6 
ww. rozporządzenia, określił zakres inspekcji, który skorelowany był z rodzajem 
statku i obejmował zagadnienia określone w § 3 tego rozporządzenia. Zakres 
czterech inspekcji nie został w pełni rzetelnie udokumentowany w sprawozdaniach 
i listach kontrolnych sporządzonych przez ekspertów TKI. Zagadnienie to opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. We wszystkich objętych kontrolą sprawach, 
Przewodniczący TKI wydał zaświadczenia potwierdzające pozytywny wynik 
inspekcji technicznej statków, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 
do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania inspekcji technicznych z 2010 r. 
Opłaty za inspekcje techniczne ustalone zostały zgodnie z zasadami określonymi 
w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, za wyjątkiem inspekcji poprzedzającej 
wydanie uzupełniającego wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej. 
Zagadnienie to opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Armatorzy wnieśli 
opłaty w kwocie co najmniej równej ustalonej przez organ inspekcyjny131.  

(akta kontroli str. 1420-1429, 2901-2991) 

Cztery z ośmiu objętych badaniem inspekcji technicznych przeprowadzonych 
po 8 maja 2019 r. wykonali eksperci TKI. W pozostałych czterech czynności 
inspekcyjne wykonał upoważniony podmiot i przekazał ich wyniki, które były 
podstawą do wydania przez organ inspekcyjny zaświadczenia z przeprowadzenia 
inspekcji technicznej. Powyższe było zgodne z art. 34d ust. 1 i ust 2 ustawy 
o żegludze śródlądowej. Organ inspekcyjny, zgodnie z obowiązkiem określonym 
w § 6 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania inspekcji technicznych z 2019 r., 
określił zakres inspekcji, który skorelowany był z rodzajem statku i obejmował 
zagadnienia określone w § 3 tego rozporządzenia132. Zgodnie z § 7 ust. 6 tego 

                                                      
128 Z tego: w 2018 r. - 69, w 2019 r. - 75 oraz do 30 września 2020 r. – 83. 
129 W tym: 148 (65,2%) stanowiły inspekcje wstępne (pierwsze inspekcje po wybudowaniu lub uzyskaniu nowego 
rodzaju świadectwa); 73 (32,2%) inspekcje techniczne okresowe (kolejne inspekcje statków); trzy (1,3%) 
inspekcje techniczne doraźne (przeprowadzone po uszkodzeniach statków, kolizjach, remontach, zatrzymaniu 
dokumentów bezpieczeństwa) oraz trzy (1,3%) ponowne inspekcje techniczne po znaczących zmianach lub 
naprawach statków. 
130 Kontrolą objęto inspekcje techniczne przeprowadzone przed wydaniem lub przedłużeniem wspólnotowych 
oraz unijnych świadectw zdolności żeglugowej, ale także przed wydaniem uzupełniających wspólnotowych 
świadectw zdolności żeglugowej.  
131 W księgach rachunkowych Urzędu ewidencjonowano łącznie opłaty wnoszone jednorazowo przez armatorów 
z różnych tytułów.  
132 Żadna z objętych badaniem inspekcji nie była pierwszą inspekcją statku, dla której przepisami § 7 ust. 1 i ust. 
4 ww. rozporządzenia wymagany jest przegląd statku na pochylni oraz przeprowadzenie przez organ 
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rozporządzenia, w ramach inspekcji TKI weryfikowała dokumenty, 
a w szczególności: świadectwa, atesty, ekspertyzy sporządzone przez uprawnione 
podmioty potwierdzające spełnienie wymagań przez statek, jego instalacje, 
wyposażenie i urządzenia. Eksperci sporządzili sprawozdania i listy kontrolne, 
będące podstawą wydania zaświadczeń z inspekcji. W dokumentacji jednej 
z czterech inspekcji, w których czynności inspekcyjne wykonywali eksperci TKI, 
nie udokumentowano rzetelnie sprawdzenia prześwitu bezpiecznego, wolnej burty, 
w tym minimalnej wolnej burty oraz znaków zanurzenia. Zagadnienie to opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Wszystkie zbadane inspekcje techniczne 
statków zakończyły się wynikiem pozytywnym133 i wydane zostały zaświadczenia 
z przeprowadzenia inspekcji zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 2 
do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania inspekcji technicznych z 2019 r. We 
wszystkich objętych kontrolą zaświadczeniach nie podano w jakich godzinach 
prowadzona była inspekcja, a do dwóch zaświadczeń nie dołączono załącznika 
stanowiącego ich integralną część. Ponadto jedno zaświadczenie zostało podpisane 
przez eksperta TKI Zagadnienie to opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości  
W przypadku czterech inspekcji, w których czynności inspekcyjne wykonał podmiot 
upoważniony, zgodnie z art. 34d ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, organ 
inspekcyjny nie ustalił i nie pobrał opłaty za czynności inspekcyjne. W pozostałych 
przypadkach armatorzy wnieśli opłaty za przeprowadzenie inspekcji technicznych 
w kwocie co najmniej równej ustalonej przez organ inspekcyjny134. Nieprawidłowości 
przy ustalaniu opłat opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 1146-1146a, 1420-1429, 2992-3084) 

W kontrolowanym okresie Dyrektor nie udzielał odstępstw od całości lub niektórych 
wymagań technicznych dla statków, o których mowa w art. 34b ust. 3 ustawy 
o żegludze śródlądowej, na podstawie przepisów art. 34b ust. 4 i ust. 4b tej ustawy.  

(akta kontroli str. 930-931) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nie zapewniono rzetelnego oraz zgodnego w regulaminem TKI i zawartymi 
umowami, dokumentowania przez ekspertów TKI przeprowadzonych inspekcji 
technicznych statków.  

W pięciu inspekcjach technicznych statków z 13 zbadanych nie zapewniono 
udokumentowania przez ekspertów TKI realizacji powierzonego im do wykonania 
zakresu inspekcji i wyników przeprowadzonych czynności inspekcyjnych: 
a) w dokumentacji inspekcji technicznych statków Holiday Boat (nr rej. SZ-01-299) 
z 25 maja 2018 r., Holiday Boat Gdańsk 1 (nr rej SZ-01-305) z 25 lutego 2019 r., 
LENA (nr rej SZ-01-232) z 31 października 2018 r. oraz Frederic Chopin (nr rej. BSR 
1920) 29 maja 2018 r., brak było sprawozdań ekspertów, będących podstawą 
odnotowania pozytywnego wyniku inspekcji w zaświadczeniach z inspekcji 
technicznych135. Nie przedłożono ich także w trakcie trwania czynności kontrolnych.  
b) w sprawozdaniu nr 33/BeK/2019 z 3 czerwca 2019 r., sporządzonym przez 
eksperta TKI, dotyczącym inspekcji technicznej statku MONA LISA (nr rej. BSR ST-
R 1079 F) z 10 maja 2019 r., brak było potwierdzenia sprawdzenia bezpiecznego 

                                                                                                                                       
inspekcyjny jazd próbnych. Podczas inspekcji organ inspekcyjny nie korzystał z możliwości przeprowadzenia 
przeglądu statku na pochylni, ani nie żądał przeprowadzenia jazd próbnych w oparciu o uprawnienia określone 
w § 7 ust. 3 i ust. 5 ww. rozporządzenia. 
133 W jednym przypadku armator został wcześniej wezwany do usunięcia niezgodności, braków i uchybień.  
134 W księgach rachunkowych Urzędu ewidencjonowano łącznie opłaty wnoszone jednorazowo przez armatorów 
z różnych tytułów.  
135 W zakresie właściwości manewrowe w przypadku statków Holiday Boat i Holiday Boat Gdańsk 1, w zakresie 
urządzenia elektryczne, spełnienie wymagań dotyczących ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem 
oraz urządzenia grzewcze do gotowania i chłodzenia zasilane paliwem w przypadku statku Lena, w zakresie 
budowa statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości i stateczności, budowa maszynowni, kotłowni 
i zasobników paliwa, prześwit bezpieczny, wolna burta, w tym minimalna wolna burta oraz znaki i podziałki 
zanurzenia w przypadku statku Frederic Chopin. 
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prześwitu, wolnej burty, w tym minimalnej wolnej burty oraz znaków i podziałek 
zanurzenia.  
Zgodnie z zawartymi umowami eksperci TKI zobowiązani byli do sporządzenia 
sprawozdań poinspekcyjnych, a do zakresu obowiązków Przewodniczącego TKI 
i jednocześnie eksperta ds. nautyki, należało w szczególności opracowywanie analiz 
oraz przygotowywanie stanowisk TKI w kwestii zdolności żeglugowej statku 
w zakresie m.in. właściwości manewrowych oraz sprawdzanie poprawności 
sporządzonych przez TKI dokumentów.  

(akta kontroli str. 2557-2560, 2901-2971, 3038-3051) 

Dyrektor wyjaśnił, że na ww. statkach zostały przeprowadzone inspekcje we 
wskazanych zakresach, a ich pozytywne wyniki ujęto w zaświadczeniach 
z przeprowadzenia inspekcji technicznych. Jako przyczyny braku w dokumentacji 
sprawozdań lub notatek ekspertów podał w przypadku statków Holiday Boat oraz 
Holiday Boat Gdańsk 1 nieskomplikowaną konstrukcję statków oraz fakt, iż manewry 
wypadły pozytywnie. W przypadku statku LENA dokumentem potwierdzającym 
przeprowadzenie czynności inspekcyjnych był według wyjaśnień Dyrektora protokół 
z inspekcji technicznej ze stwierdzonymi uwagami 7 listopada 2018 r., w którym były 
odniesienia do kontroli w maszynowni statku. Ponadto dyrektor wyjaśnił: 
w zaświadczeniu z przeprowadzenia inspekcji technicznej stwierdza się, w jakich 
zakresach TKI przeprowadziła inspekcję techniczną wraz z wynikiem inspekcji 
technicznej (pozytywny, negatywny). Natomiast sprawozdania z czynności 
inspekcyjnych, listy sprawdzające, zdjęcia itp. są dokumentami wewnętrznymi TKI 
i niekoniecznie muszą być dołączone do akt inspekcji, ponieważ nie zawsze 
zachodzi taka potrzeba. 

(akta kontroli str. 5677-5678) 

Zgodnie z regulaminem TKI ustanowionym zarządzeniem nr 5/2010, do obowiązków 
ekspertów należało opracowywanie analiz oraz przygotowanie stanowiska Komisji 
w kwestii zdolności żeglugowej danego statku w powierzonym zakresie. 
Sprawozdania, ani listy kontrolne sporządzone przez ekspertów, dotyczące 
opisanego powyżej zakresu inspekcji statków nie zostały przedłożone podczas 
kontroli NIK. Zapisy umowy nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r., dotyczącej wykonywania 
czynności Przewodniczącego TKI oraz eksperta – specjalisty ds. nautyki (które 
obejmowały m.in. przeprowadzenie czynności inspekcyjnych w zakresie właściwości 
manewrowych) nie nakładały obowiązku sporządzenia przez niego sprawozdania 
z tych czynności, to takie sprawozdania z czynności inspekcyjnych zostały przez 
niego sporządzone dla statku Holiday Boat oraz Holiday Boat Gdańsk 1 w zakresie 
sterówki, wyposażenia, spełnienia wymagań technicznych w zakresie 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, pomieszczeń dla załogi i wyposażenia statku. 
Obowiązek opracowywania analiz oraz przygotowania stanowisk TKI w kwestii 
zdolności żeglugowej w zakresie m.in. właściwości manewrowych został ujęty 
w karcie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Przewodniczącego TKI 
z 19 listopada 2018 r. Zgodnie z § 1 ust. 4 umów nr 33/2018 i 7/2019 zawarych 
z ekspertem TKI, nie później niż pięć dni od zakończenia czynności inspekcyjnych 
powinien on sporządzić sprawozdanie z przebiegu inspekcji technicznej i przedłożyć 
je Przewodniczącemu TKI. W umowach zawartych z ekspertami wskazano, że 
sprawozdania z przebiegu inspekcji technicznej stanowią element dokumentacji 
Urzędu. Sprawozdanie takie nie zostało sporządzone z inspekcji statku Lena 
przeprowadzonej 7 listopada 2018 r. Wskazany w wyjaśnieniach Dyrektora protokół 
z inspekcji technicznej z tego dnia, podpisany został przez Przewodniczącego TKI 
i nie wskazywał, że statek spełnia wymagania w zakresie urządzeń elektrycznych, 
dotyczące ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem oraz urządzeń 
grzewczych do gotowania i chłodzenia zasilanych paliwem.  

(akta kontroli str. 855-856, 2557-2560, 2565-2568, 2928, 2578-2594, 5806-5816) 
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2. Za przeprowadzenie inspekcji technicznych poprzedzających wydanie 
uzupełniających wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej oraz 
uzupełniających unijnych świadectw zdolności żeglugowej, w Urzędzie pobierane 
były opłaty w niższej wysokości, aniżeli opłaty za czynności inspekcyjne wynikające 
z zasad ich ustalania określonych w rozporządzeniach w sprawie przeprowadzania 
inspekcji technicznych z 2010 r. oraz w sprawie przeprowadzania inspekcji 
technicznych z 2019 r. 

Zakres inspekcji technicznych statków przed wydaniem uzupełniających 
wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej oraz uzupełniających unijnych 
świadectw zdolności żeglugowej we wszystkich czterech zbadanych inspekcjach 
obejmował: budowę statku i kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości 
i stateczności, za co w ww. rozporządzeniach określono opłatę 1 200 zł; prześwit 
bezpieczny, wolną burtę, w tym minimalną wolną burtę oraz znaki i podziałki 
zanurzenia, za co w ww. rozporządzeniach określono opłatę 300 zł; wyposażenie, 
za co w ww. rozporządzeniach określono opłatę 500 zł. Opłaty za wykonanie 
ww. czynności inspekcyjnych podlegały jeszcze wskaźnikom korygującym 
ustalonym dla rodzaju statku i rejonu pływania. I tak opłata za przeprowadzenie 
inspekcji technicznej: 
a) 29 maja 2018 r. statku pasażerskiego Frederic Chopin (nr rej. BSR 1920) dla 
wydania uzupełniającego świadectwa w rejonie żeglugi 2 w Rzeczypospolitej 
Polskiej, według załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia inspekcji 
technicznych z 2010 r. wynosić powinna 2 750 zł, a ustalono i pobrano opłatę 250 zł;  
b) 3 czerwca 2019 r. statku pasażerskiego Mona Lisa (nr rej. BSR ST-R 1079 F) dla 
wydania uzupełniającego świadectwa w rejonie żeglugi 2 w Rzeczypospolitej 
Polskiej, według załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia inspekcji 
technicznych z 2019 r. powinna wynosić 2 750 zł, a ustalono i pobrano opłatę 250 zł; 
c) 4 marca 2020 r. pchacza Navigar 3 (nr rej. SZ-01-034) dla wydania 
uzupełniającego świadectwa w rejonie żeglugi 1 oraz 2 w Rzeczypospolitej Polskiej, 
według załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia inspekcji 
technicznych z 2019 r. powinna wynosić 2 400 zł, a ustalono i pobrano opłatę 200 zł; 
d) 24 czerwca 2020 r. pchacza Navigar 3 (nr rej. SZ-01-034) dla przedłużenia 
uzupełniającego świadectwa w rejonie żeglugi 1 oraz 2 w Rzeczypospolitej Polskiej, 
według załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia inspekcji 
technicznych z 2019 r. powinna wynosić 2 400 zł, a ustalono i pobrano opłatę 200 zł. 
W badanych przypadkach pobrano opłaty w kwocie niższej od należnej ogółem 
o 9 400 zł. 

(akta kontroli str. 1356-1365, 2901-2903, 3038-3041, 3067-3071, 3077-3080) 

Dyrektor wyjaśnił: za czynności inspekcji technicznej przed wydaniem 
uzupełniającego wspólnotowego/unijnego świadectwa zdolności żeglugowej były 
pobierane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. 
(…) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
24 kwietnia 2019 r. (…). Za dokonanie inspekcji technicznej celem wydania 
uzupełniającego unijnego/wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej Urząd 
pobierał i pobiera opłatę za następujące czynności inspekcyjne: 1 budowa statku 
i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości i stateczności; 2 prześwit 
bezpieczny, wolna burta, w tym minimalna wolna burta oraz znaki i podziałki 
zanurzenia; 3 wyposażenie. Jako, że armator poniósł już wcześniej koszty za 
inspekcję techniczną, uwzględnia się w opłacie tylko różnicę wynikającą ze 
wskaźników korygujących ustalonych dla rodzaju statku oraz rejonu pływania. Do 
wyjaśnień Dyrektor dołączył procedurę z 31 maja 2011 r. zatwierdzoną przez 
ówczesnego Dyrektora Urzędu, w której podano współczynniki dla rejonu pływania 2 
– 0,1 i dla rejonu pływania 1- 0,2.  

(akta kontroli str. 1359-1366) 
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Według zaświadczeń z inspekcji technicznych, TKI przeprowadziła inspekcje 
statków we wskazanym powyżej zakresie. Określone w rozporządzeniach w sprawie 
przeprowadzania inspekcji technicznych z 2010 r. oraz z 2019 r. współczynniki 
korygujące opłaty za czynności inspekcyjne dla wszystkich statków dopuszczonych 
do żeglugi wynosiły - 1,2 - w rejonie 1 oraz 1,1 - w rejonie 2 i nie przewidziano 
możliwości ich obniżenia np. w przypadku inspekcji poprzedzających wydanie 
uzupełniających świadectw zdolności żeglugowej.  

3. Nieprawidłowo ustalono opłatę za przeprowadzenie 29 sierpnia 2019 r. inspekcji 
technicznej statku Pati (nr rej. WR-01-014). 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania 
inspekcji technicznych z 2019 r., opłatę należną za czynność inspekcyjną według 
tabeli 1, z wyłączeniem opłat za czynności inspekcyjne, o których mowa w tabeli 
nr 1 pkt 15-17, należy pomnożyć przez odpowiedni wskaźnik korygujący, ustalony 
dla rodzaju statku oraz rejonu pływania. Ustalając 5 września 2019 r. opłatę za 
inspekcję techniczną statku zastosowano wskaźnik korygujący dla rejonu pływania 
1,00, dotyczący dopuszczenia do żeglugi w rejonie 3 i 4, pomimo iż statek został 
dopuszczony do żeglugi także w rejonie 2, dla którego wskaźnik korygujący wynosi 
1,10. Skutkowało to ustaleniem dla armatora i pobraniem opłaty za przeprowadzenie 
inspekcji technicznej statku w kwocie 4 650 zł, tj. o 465 zł niższej od należnej, która 
wynosiła 5115 zł. 

(akta kontroli str. 3052-3066) 

Dyrektor wyjaśnił: Pracownik naliczający opłatę błędnie uwzględnił wskaźnik 
korygujący ustalony dla rejonu pływania. Do wyliczeń przyjęto wskaźnik 1,00 
a powinien być 1,10. 

(akta kontroli str. 5682) 

4. W zaświadczeniach z przeprowadzenia inspekcji technicznych nie podawano 
w jakich godzinach prowadzone były inspekcje. 

Wzory zaświadczeń z przeprowadzenia inspekcji, określone w załącznikach nr 2 
do rozporządzeń w sprawie przeprowadzania inspekcji technicznych z 2010 r. 
i w sprawie przeprowadzania inspekcji technicznych z 2019 r. przewidywały podanie 
godzin w jakich inspekcja była prowadzona. Nie podano ich w żadnym z dziewięciu 
objętych kontrolą zaświadczeń, wydanych na postawie inspekcji przeprowadzonych 
przez TKI136. 
(akta kontroli str. 2905-2906, 2922-2923, 2933-2934, 2954-2955, 2977-2978, 3044-

3045, 3057-3058, 3072-3073, 3081-3082)  

Dyrektor wyjaśnił, że wpisanie godzin, w których prowadzona jest inspekcja jest 
utrudnione ze względu na to, że poszczególni eksperci niezależnie od siebie 
wykonują czynności inspekcyjne w ramach swoich zakresów. W zależności 
od rodzaju i przeznaczenia statku, rejonu żeglugi – czas trwania się zmienia. 
W wyjaśnieniach podał także: Jak wynika z powyższego wzór zaświadczenia 
wskazany w rozporządzeniu w zakresie godzin przeprowadzania inspekcji nie jest 
zgodny z faktycznym jej przebiegiem, dlatego eksperci w swoich sprawozdaniach 
ograniczają się do podania daty i miejsca inspekcji. (…) Czas trwania inspekcji nie 
jest miernikiem prawidłowego opracowania dokumentu bezpieczeństwa (…), a inne 
dane są jak najbardziej potrzebne.  

(akta kontroli str. 4151-4152) 

5. Do dwóch zaświadczeń z inspekcji technicznych (z 13 zbadanych) 
nie sporządzono załączników stanowiących ich integralną część. 

Zgodnie ze wzorem zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej, 
określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania 
                                                      
136 Zaświadczenia z inspekcji statków: Frederic Chopin z 29 maja 2018 r., Holiday Boat z 13 lipca 2018 r., 
Holiday Boat Gdańsk 1 z 17 kwietnia 2019 r., Lena z 21 stycznia 2019 r., ZF1205 z 12 czerwca 2018 r., Mona 
Lisa z 3 czerwca 2019 r., Pati z 29 sierpnia 2019 r., Navigar 3 z 6 marca 2020 r. i z 25 czerwca 2020 r.  



 

37 

inspekcji z 2019 r., integralną jego częścią jest załącznik, z wyłączeniem inspekcji 
przeprowadzanej w celu wydania świadectwa instalacji i działania dla radarowych 
instalacji nawigacyjnej, wskaźników skrętu, sprzętu AIS śródlądowego i tachografów 
w żegludze śródlądowej. Do zaświadczeń z inspekcji technicznej statku Navigar 3 
(nr rej. SZ-01-034), wydanych 6 marca 2020 r. oraz 25 czerwca 2020 r. 
nie sporządzono załączników i nie dotyczyły ich wskazane powyżej wyłączenia. 

(akta kontroli str. 3072-3073, 3081-3082) 

Dyrektor wyjaśnił, (…) nie sporządzono załączników do tych zaświadczeń, gdyż 
inspekcje te przeprowadzone zostały przed wydaniem uzupełniającego unijnego 
świadectwa zdolności żeglugowej. Uzupełniające unijne świadectwo zdolności 
żeglugowej może być wydane tylko, jeżeli jest ważny podstawowy dokument 
bezpieczeństwa, tj. unijne świadectwo zdolności żeglugowej lub świadectwo wydane 
z zgodnie z art. 22 konwencji z 17 października 1868 r. o żegludze na Renie. 
Również art. 29 ust 5 ustawy o żegludze śródlądowej stanowi, że w celu uzyskania 
uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej w zakresie uprawnień 
do żeglugi w danym rejonie pływania, statek poddaje się inspekcji technicznej, 
o której mowa w art. 34b ust. 1, w zakresie niezbędnym dla ustalenia, czy spełnia on 
dodatkowe lub ograniczone wymagania techniczne. 

(akta kontroli str. 5680) 

Według dokumentacji TKI, zakres inspekcji technicznej statku pchacz Navigar 3 
obejmował: budowę statku i kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości 
i stateczności, maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa; prześwit bezpieczny, 
wolną burtę, w tym minimalną wolną burtę oraz znaki i podziałki zanurzenia oraz 
wyposażenie i w tym zakresie nie wypełniono załącznika do zaświadczenia 
z przeprowadzenia inspekcji. W myśl przepisów art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy 
o żegludze śródlądowej, do wniosku o wydanie, odnowienie lub przedłużenie 
uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej załącza się 
zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji 
technicznej, o której mowa w art. 29 ust. 5 tej ustawy, tj. inspekcji technicznej, 
o której mowa w art. 34b ust. 1 ww. ustawy, w zakresie niezbędnym dla ustalenia, 
czy spełnia on dodatkowe lub ograniczone wymagania techniczne. Obowiązujące 
przepisy nie wyłączają obowiązku sporządzenia załącznika do zaświadczenia 
z inspekcji technicznej statku, gdy jest ona przeprowadzana w celu wydania 
uzupełniającego świadectwa zdolności żeglugowej.  

(akta kontroli str. 3071-3073, 3080-3082) 

6. Jedno z objętych badaniem zaświadczeń z inspekcji technicznych statków 
nie zostało podpisane przez upoważnioną do tego osobę oraz w jednym wskazano 
datę jego wydania niezgodną ze stanem faktycznym.  

a) zgodnie ze wzorem zaświadczenia z inspekcji statku określonym w załączniku 
nr 2 do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania inspekcji technicznych 
z 2019 r., powinno być ono podpisane przez Przewodniczącego TKI. Zaświadczenie 
z inspekcji statku Zosia (nr rej SZ-01-009) wydane 10 września 2020 r. zostało 
podpisane przez eksperta TKI, który zatrudniony był w ramach umowy 
cywilnoprawnej i nie zostało mu powierzone przez Dyrektora w tej umowie lub 
w innym dokumencie czasowe wykonywanie obowiązków Przewodniczącego TKI. 

(akta kontroli str. 2994-2995) 

Dyrektor wyjaśnił, że ekspert miał ustne upoważnienie Przewodniczącego TKI 
do zastępowania go podczas jego nieobecności (urlop, zwolnienie lekarskie). W tym 
czasie Przewodniczący przebywał na urlopie, a ekspert TKI został wyznaczony jako 
osoba go zastępująca, na co wyraził zgodę. W wyjaśnieniach podał, że ekspert 
posiadał odpowiednie kwalifikacje do zastępowania Przewodniczącego TKI, 
a sytuacja miała charakter incydentalny. 

(akta kontroli str. 4150, 5368-5369) 
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Według Regulaminu TKI, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5 Dyrektora 
z 8 lipca 2010 r., do obowiązków przewodniczącego TKI należało w szczególności 
podpisywanie zaświadczeń z przeprowadzenia inspekcji technicznej. 
Przewodniczący i eksperci mieli wykonywać zadania i obowiązki określone 
w indywidualnych zakresach czynności oraz wynikające z postanowień 
ww. regulaminu137. Przewodniczący TKI nie był uprawniony do przekazywania, 
nawet czasowo wykonywania obowiązków przewodniczącego TKI ekspertom tej 
Komisji. Ewentualne dodatkowe obowiązki powinny być powierzane ekspertom 
przez Dyrektora. 

(akta kontroli str. 665-675, 855-856) 

b) wniosek armatora o przeprowadzenie inspekcji statku Koszałek nr rej. SZ-01-168 
wpłynął do Urzędu 12 lutego 2020 r., natomiast zaświadczenie z przeprowadzenia 
inspekcji technicznej statku wydane zostało z datą 11 lutego 2020 r.  

(akta kontroli str. 3019-3022) 

Dyrektor wyjaśnił, że nastąpiła omyłka pisarska, a na zaświadczeniu powinna być 
podana data wydania 12 luty 2020 r. 

(akta kontroli str. 5684) 

1.2.8 W latach 2018-2020 (do 30 września) organ inspekcyjny przeprowadził 111 
pomiarów statków138. W 41 z nich (36,9%), czynności pomiaru przeprowadziły 
upoważnione podmioty. W wyniku badania dokumentacji dziewięciu pomiarów 
statków, w tym trzech, w których czynności pomiaru przeprowadził upoważniony 
podmiot - Polski Rejestr Statków S.A. stwierdzono, że: pomiary dotyczyły statków, 
o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej. Pomiary wykonano 
na wniosek armatorów, a ich wyniki udokumentowano w protokołach 
z przeprowadzonych czynności pomiarowych. Pomiary statków przeznaczonych 
do przewozu ładunków obejmowały zakres określony w § 8 ust. 1, a statków 
nieprzeznaczonych do przewozu ładunków w § 12 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiaru statków139, za wyjątkiem 
pomiaru: wysokości kadłuba (we wszystkich pomiarach przeprowadzonych przez 
eksperta TKI) oraz minimalnej wolnej burty (jeden pomiar statku). Zagadnienia te 
zostały opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Statkom nadano symbole 
pomiarowe zgodnie z zasadami określonymi w § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia. 
We wszystkich skontrolowanych sprawach organ inspekcyjny wydał zaświadczenia 
z pomiaru statków zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. 
rozporządzenia. Na ich podstawie Dyrektor wydał świadectwa pomiarowe, zgodne 
ze wzorami określonymi w załącznikach nr 3140 i nr 4141 do tego rozporządzenia. 
Termin ważności świadectw nie przekraczał 15 lat, co odpowiadało wymogowi 
określonemu w art. 26 ust. 4 ustawy o żegludze śródlądowej142.  
W przypadku wykonania czynności pomiaru statku przez upoważniony podmiot, 
organ inspekcyjny nie pobrał opłat za czynności pomiaru statku. We wszystkich 
sześciu zbadanych pomiarach, w których czynności pomiaru wykonali eksperci TKI, 
opłaty za poszczególne czynności inspekcyjne ustalono zgodnie z zasadami 
określonymi w załączniku 5 do rozporządzenia w sprawie pomiaru statków.  
Za czynności polegające na dokonywaniu pomiarów statków i określaniu ich 
nośności lub wyporności w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie pomiarów 
statków wskazano wysokość opłaty od 1/5 do 2/5 opłat wynikających z rodzaju 

                                                      
137 Także regulamin TKI wprowadzony zarządzeniem Dyrektora nr 13/2020 z 15 października 2020 r. 
wskazywał, że podpisywanie zaświadczenia z inspekcji technicznej należy do obowiązków przewodniczącego 
TKI.  
138 W 2018 r. – 41; w 2019 r. – 40 i w 2020 r. (do 30 września) - 30. 
139 Dz. U. Nr 115, poz. 772, dalej: rozporządzenie w sprawie pomiaru statków. 
140 W przypadku statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych do przewozu ładunków. 
141 W przypadku statków żeglugi śródlądowej nieprzeznaczonych do przewozu ładunków. 
142 W 2018 r. Dyrektor wydał 57 świadectw pomiarowych, w 2019 r. 65, a do 30 września 2020 r. 40, tj. ogółem 
162. Kontrolą objęto dziewięć z nich, tj. 5,56%. 
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statku podlegającego pomiarowi143. We wszystkich sześciu skontrolowanych 
pomiarach, w których organ inspekcyjny ustalał opłatę, zastosowano współczynnik 
1/5. Dyrektor wyjaśnił: ekspert pomierzający oraz sporządzający obliczenia 
i dokumentację nie spotkał się do tej pory z sytuacją, która znacząco wyróżniałaby 
się stopniem skomplikowania koniecznych obliczeń. Przepisy prawne nie określają, 
dla jakiego typu jednostek, bądź w jakiej sytuacji opłata powinna wynosić konkretną 
wartość z zawartego w tabeli opłat przedziału. Ekspert przyjmuje więc wartość 1/5 
dla wszystkich do tej pory pomierzanych jednostek tak, aby każdy armator 
traktowany był tak samo. 
Prawidłowo ustalono i pobrano opłaty za świadectwa pomiarowe144.  

(akta kontroli str. 1487-1490, 2627-2827, 5297-5301, 5656-5659) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

We wszystkich sześciu objętych badaniem pomiarach statków przeprowadzonych 
przez eksperta TKI, nie dokonano pomiaru wysokości kadłuba i w jednym 
minimalnej wolnej burty.  

W żadnym ze sporządzonych protokołów z przeprowadzonych czynności 
pomiarowych nie podana została wysokość kadłuba, a dla statku Pati (nr rej. WR-
01-014) nie określono minimalnej wolnej burty. Zgodnie z § 8 ust. 1 oraz § 12 ust. 1 
i 2 rozporządzenia w sprawie pomiarów statków, pomiar statków przeznaczonych 
i nieprzeznaczonych do przewozu ładunków polega na określeniu m.in. wysokości 
kadłuba i minimalnej wolnej burty. 

(akta kontroli str. 2627-2827) 

Dyrektor wyjaśnił: wysokość kadłuba jest wielkością, która dokładnie zostać może 
zmierzona tylko, gdy statek jest wyciągnięty na ląd. Jest to parametr, który 
pomierzany jest podczas pierwszego pomiaru statku, a więc wykonywanego przed 
zwodowaniem jednostki. Nie jest to jednak wielkość ulegająca zmianie w czasie. 
(…) W przypadku jednostki PATI nastąpił błąd podczas sporządzania dokumentów 
faktycznie wolna burta tej jednostki wynosi 16 cm. Błąd zostanie skorygowany 
poprzez umieszczenie prawidłowej wartości tego parametru w świadectwie 
pomiarowym tej jednostki. 

(akta kontroli str.1487-1490) 

Obowiązujące w kontrolowanym okresie przepisy rozporządzenia w sprawie 
pomiarów statków nie wskazywały, iż obowiązek określenia wysokości kadłuba 
dotyczy tylko pierwszego pomiaru statku przed zwodowaniem jednostki. 

1.2.9 W latach 2018-2020 (do 30 września) Dyrektor wydał 92145 wspólnotowe 
i unijne świadectwa zdolności żeglugowej dla statków, dokonał 81146 zmian w tego 
typu dokumentach oraz przedłużenia ważności 57147 wspólnotowych i unijnych 
świadectw zdolności żeglugowej. W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej 
wydania trzech wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej148, trzech unijnych 
świadectw zdolności żeglugowej149, siedmiu zmian dokonanych we wspólnotowych 
świadectwach zdolności żeglugowej i jednej zmiany w unijnym świadectwie 
zdolności żeglugowej oraz jednego przedłużenia unijnego świadectwa zdolności 
żeglugowej stwierdzono, że świadectwa wydano, dokonano w nich zmian 
i przedłużono termin ważności dla statków, o których mowa w art. 30 ustawy 

                                                      
143 Wskazano także opłaty za sprawdzenie środków ratunkowych i wyposażenia dla dopuszczalnej liczby 
pasażerów, które nie są sprawdzane podczas pomiaru statków.  
144 Dla statków przeznaczonych do przewozu ładunków - 150 zł, a dla statków nieprzeznaczonych do przewozu 
ładunków - 100 zł. 
145 Z tego w 2018 r. – sześć; w 2019 r. - 42 oraz do 30 września 2020 r. - 44. 
146 Z tego: w 2018 r. – 53; w 2019 r. – 22 oraz do 30 września 2020 r. - sześciu. 
147 Z tego: w 2018 r. - 53; w 2019 r. – trzech i do 30 września 2019 r. – jednego. 
148 SZ-EU/280, SZ-EU/283 oraz SZ-EU-286. 
149 SZ.EU/194, SZ-EU/333 oraz SZ-EU/336. 
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o żegludze śródlądowej, na podstawie wniosków armatorów zgodnych 
z obowiązującymi wzorami, do których załączono dokumenty wymagane przepisami 
art. 32 ust. 1 i 2 ww. ustawy lub Urząd był w posiadaniu wymaganych 
dokumentów150. W jednym przypadku dokonano nieprawidłowej zmiany liczby 
pasażerów we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej. Zagadnienie 
to zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

Objęte badaniem świadectwa wydano zgodnie z obowiązującymi wzorami151 
na okres wskazany w zaświadczeniach z inspekcji statków, który nie przekraczał 
określonego w art. 33 ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej. Za wydanie 
wspólnotowych i unijnych świadectw zdolności żeglugowej ustalono i pobrano opłaty 
w wysokości 150 zł, za przedłużenie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej - 
50 zł, a za zmiany świadectwa - 25 zł, tj. w kwotach zgodnych z określonymi 
w załączniku do ww. ustawy. W kontrolowanych sprawach nie wystąpiły przypadki 
odmowy wydania świadectw lub przedłużenia terminu ważności unijnego 
świadectwa zdolności żeglugowej bez przeprowadzenia inspekcji technicznej statku.  

(akta kontroli str. 1206-1211, 1212-1278, 1372-1376, 5251-5252, 5297-5300) 

W dokumentacji wszystkich trzech objętych kontrolą spraw dotyczących wydania 
unijnych świadectw zdolności żeglugowej brak było dokumentów potwierdzających 
realizację obowiązku określonego w § 3 rozporządzenia w sprawie unijnego 
świadectwa zdolności żeglugowej, tj. sprawdzenia przed wydaniem unijnego 
świadectwa zdolności żeglugowej w Europejskiej bazie danych statków, czy dla tych 
statków nie zostało wcześniej wydane lub cofnięte świadectwo. Powyższe opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1272-1274) 

Według wyjaśnień Dyrektora, w latach 2019-2020 do Urzędu nie płynął żaden 
wniosek o zapewnienie dostępu do unijnego świadectwa zdolności żeglugowej  

(akta kontroli str. 5829) 

Przepisy dotyczące dokonywania zmian we wspólnotowych i unijnych świadectwach 
zdolności żeglugowej nie określały w jakiej formie ma nastąpić odmowa dokonania 
zmiany tych dokumentów. W przypadku niedokonania wnioskowanej przez armatora 
zmiany we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej (SZ-EU/283), 
wydanym dla statku pasażerskiego Holiday Boat (nr rej. SZ-01-299), w aktach 
sprawy znajdowała się notatka eksperta TKI, o przekazaniu armatorowi telefonicznie 
informacji o braku możliwości wprowadzenia wnioskowanych zmian oraz warunków, 
jakie muszą zostać spełnione do wprowadzenia zmiany. O braku możliwości 
dokonania zmiany w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej (SZ-EU/336), 
wydanym dla statku pasażerskiego Koszałek (nr rej. SZ-01-168) i odmowie 
dokonania zapisu w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej Dyrektor pisemnie 
poinformował armatora152. 

(akta kontroli str. 1367-1371) 

W latach 2018-2020 (do 30 września) Dyrektor wydał 110 tymczasowych 
wspólnotowych oraz tymczasowych unijnych świadectw zdolności żeglugowej153. 
Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wydania trzech tymczasowych 
wspólnotowych oraz dwóch tymczasowych unijnych świadectw zdolności 

                                                      
150 W przypadku wniosków o wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej wnioski zawierały dane 
wymagane w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego 
świadectwa zdolności żeglugowej (Dz. U. Nr 110, poz. 731; dalej: rozporządzenie w sprawie wspólnotowego 
świadectwa zdolności żeglugowej), a w przypadku wniosków o zmianę wspólnotowych świadectw zdolności 
żeglugowej dane wymagane w § 5 tego rozporządzenia. 
151 Określonymi dla wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej, a dla unijnych świadectw zdolności żeglugowej 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 
2019 r. w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz. U. poz. 851; dalej: rozporządzenie w sprawie 
unijnego świadectwa zdolności żeglugowej). 
152 Pismo nr TKI.4420.4.7.2020.PP.(2) z 3 marca 2020 r. 
153 Z tego: w 2018 r. – 48, w 2019 r. – 34 i do 30 września 2020 r. – 28.  
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żeglugowej (4,5%). Tymczasowe wspólnotowe świadectwa zdolności żeglugowej 
wydano po otrzymaniu wniosków armatorów, które zawierały dane wymagane w § 3 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie 
wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej154. W dwóch 
przypadkach tymczasowe wspólnotowe świadectwa zdolności żeglugowej (SZ-EU-
T/383 oraz SZ-EU-T/399) wydano statkom, których wspólnotowe świadectwo 
zdolności żeglugowej było w trakcie opracowywania po pozytywnie zakończonej 
inspekcji technicznej, co spełniało przesłankę określoną w § 2 pkt 5 
ww. rozporządzenia. W przypadku świadectwa SZ-EU-T-350 w dokumentacji 
Urzędu przedstawionej do kontroli brak było dowodów na pozytywnie zakończoną 
inspekcję techniczną przed wydaniem tymczasowego świadectwa oraz błędnie 
podano datę wydania tego świadectwa, a także wydania świadectwa SZ-EU-T/437. 
Zagadnienia te zostały opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Zgodne 
z ustalonym wzorem155 świadectwa wydano niezwłocznie po otrzymaniu wniosków 
na czas oznaczony, nie dłuższy niż dwa miesiące, co odpowiadało wymogom 
określonym w § 4 ust 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego 
tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej. 

(akta kontroli str. 991-1003) 

Objęte badaniem tymczasowe unijne świadectwa zdolności żeglugowej                 
SZ-EU-T/419 oraz SZ-EU-T/437 wydane zostały na wniosek armatorów w związku 
z koniecznością odbycia przez statek podróży do określonych miejsc w celu 
uzyskania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej lub złożono wniosek 
o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej, do czasu rozpatrzenia tego 
wniosku, co spełniało przesłanki wydania tymczasowego unijnego świadectwa 
określone w art. 34 h ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy o żegludze śródlądowej. Świadectwa 
wydano na podstawie kompletnych wniosków armatorów, zawierających dane 
wymagane przepisami § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego unijnego 
świadectwa zdolności żeglugowej156, w oparciu o załączone do wniosków 
zaświadczenia z przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym inspekcji technicznej 
statku lub zaświadczenie o zdatności statku do jednorazowej podróży. Zgodnie 
z wymogiem określonym w art. 34h ust. 3 ustawy o żegludze śródlądowej, 
w tymczasowych unijnych świadectwach zdolności żeglugowej określone zostały 
warunki uprawniania żeglugi, w tym wymagania bezpieczeństwa dla statku, 
niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. Świadectwa wydano 
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie 
tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej, na czas oznaczony 
jednego miesiąca (w przypadkach, o których mowa w art. 34h ust. 1 pkt 1 ustawy 
o żegludze śródlądowej) oraz dwóch miesięcy (w przypadkach, o którym mowa 
w art. 34 h ust. 1 pkt 4 tej ustawy), co odpowiadało warunkom określonym w art. 34h 
ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy. Świadectwa nie były przedłużane. 

(akta kontroli str. 1005-1017)  

Za wydanie tymczasowych wspólnotowych oraz tymczasowych unijnych świadectw 
zdolności żeglugowej naliczono i pobrano od armatorów opłaty w wysokości 100 zł, 
tj. zgodnej z określoną w załączniku do ustawy o żegludze śródlądowej.  

(akta kontroli str. 991-1017) 

W latach 2018-2020 (do 30 września) Dyrektor wydał 44157 uproszczone świadectwa 
zdolności żeglugowej, dokonał przedłużenia ważności 100 takich dokumentów158 

                                                      
154 Dz. U. Nr 108, poz. 704, dalej: rozporządzenie w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa 
zdolności żeglugowej. W dwóch przypadkach nie dołączono do wniosków kserokopii zaświadczenia 
z przeprowadzonej inspekcji technicznej, która była w trakcie realizacji. 
155 Określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności 
żeglugowej. 
156 Dz. U. poz. 719, dalej: rozporządzenie w sprawie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej. 
157 Z tego: w 2018 r. – 18, w 2019 r. - 12 i do 30 września 2020 r. – 14.  
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oraz 80 zmian uproszczonych świadectw zdolności żeglugowej159. Wydał również 
w 2018 r. dwa duplikaty takich świadectw. W wyniku badania dokumentacji 
dotyczącej wydania pięciu uproszczonych świadectw zdolności żeglugowej oraz 
przedłużenia jednego świadectwa stwierdzono, że zostały one wydane 
i przedłużone na podstawie wniosków armatorów zawierających dane wymagane 
przepisami § 3, § 6 lub § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 
2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej160. Świadectwa wydano 
dla statków, o których mowa w art. 34i ust. 2 ustawy o żegludze śródlądowej, 
na podstawie pozytywnych wyników przeglądów technicznych przeprowadzonych 
przez upoważnione podmioty oraz na okres wskazany w tych przeglądach, który nie 
był dłuższy od określonego w § 5 ww. rozporządzenia. Wydane świadectwa były 
zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. Określono 
w nich ograniczenia w dopuszczeniu do żeglugi wskazane w przeglądach 
technicznych. Za wydanie i przedłużenie świadectw ustalono należne opłaty 
w wysokościach określonych w załączniku do ustawy o żegludze śródlądowej161.  
W Urzędzie prowadzona była ewidencja wydanych uproszczonych świadectw 
zdolności żeglugowej162. W odniesieniu do objętych kontrolą spraw, dane w niej 
ujęte były zgodne z wydanymi i przedłużonymi świadectwami. 

(akta kontroli str. 813-854, 906, 1019-1021, 1111-1114, 1412-1419, 5297-5300) 

W latach 2019-2020 (do 30 września) Dyrektor wydał 19 uzupełniających unijnych 
świadectw zdolności żeglugowej163. Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą 
wydania dwóch z nich oraz przedłużenia terminu ważności jednego świadectwa. 
Zgodnie z art. 33a ust. 1 pkt 1 ustawy o żegludze śródlądowej, uzupełniające unijne 
świadectwa zdolności żeglugowej Dyrektor wydał i przedłużył ich ważność dla 
statków, które posiadały unijne świadectwa zdolności żeglugowej. Świadectwa 
zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. wydano 
i przedłużono niezwłocznie po otrzymaniu wniosków na czas określony, wskazany 
w zaświadczeniach z przeprowadzonych inspekcji technicznych statków, który nie 
był dłuższy od okresu ważności unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 
posiadanego przez statek. Za wydanie i przedłużenie ważności uzupełniających 
unijnych świadectw zdolności żeglugowej ustalono opłatę w kwocie 50 zł, tj. zgodną 
z określoną w załączniku do ustawy o żegludze śródlądowej. Armatorzy wnieśli 
opłaty w kwocie co najmniej równej należnej za wydanie i przedłużenie 
świadectw164. 

(akta kontroli str. 980-989,1377-1381, 5297-5300) 
 

W dokumentacji objętych badaniem spraw brak było potwierdzenia realizacji 
obowiązku określonego w § 2 rozporządzenia w sprawie uzupełniającego unijnego 
świadectwa zdolności żeglugowej, tj. sprawdzenia w Europejskiej bazie danych 
statków, czy dla statku nie zostało wcześniej wydane lub cofnięte uzupełniające 

                                                                                                                                       
158 Z tego: w 2018 r. – 45, w 2019 r. – 45 i do 30 września 2020 r. – 10. 
159 Z tego: w 2018 r. – 35, w 2019 r. – 39 i do 30 września 2020 r. – sześciu. 
160 Dz. U. Nr 216, poz. 1424, dalej: rozporządzenie w sprawie świadectw zdolności żeglugowej. 
161 Za wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej – 20 zł, za przedłużenie uproszczonego 
świadectwa – 15 zł. 
162 Zawierała ona nr świadectwa, nazwę statku i jego numer rejestracyjny, armatora, datę wydania i datę 
przedłużenia świadectwa, termin jego ważności, rejon żeglugi oraz potwierdzenie dokonana opłaty za wydane 
świadectwo.  
163 Z tego: w 2019 r. – siedem i do 30 września 2020 r. – 12. Przepisami art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 15 marca 
2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy 
o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 642). do ustawy o żegludze śródlądowej dodane zostały artykuły 33a-33c 
dotyczące uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej. Przepisy te weszły w życie 20 kwietnia 
2019 r. 
164 W księgach rachunkowych Urzędu ewidencjonowano łącznie opłaty wnoszone jednorazowo przez armatorów 
z różnych tytułów.  
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unijne świadectwo zdolności żeglugowej. Zagadnienie to zostało opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 980-989) 

W kontrolowanym okresie Dyrektor nie wydawał świadectw zdolności żeglugowej 
dla statków. Dziesięciokrotnie przedłużał natomiast ważność świadectw zdolności 
żeglugowej165. Dwunastu zmian w takich świadectwach dokonał w 2018 r. Wydał 
również dziewięć zezwoleń na jednorazowe podróże statków nieposiadających 
świadectw zdolności żeglugowej niezwiązane z ich eksploatacją166. W latach 2018-
2020 (do 30 września) Dyrektor odnowił ogółem 123 dokumenty bezpieczeństwa 
statków167 oraz cofnął cztery168. Cofnięcie dokumentów nastąpiło na podstawie art. 
34n ust. 1 pkt 1 ustawy o żegludze śródlądowej (w dwóch przypadkach) i art. 34n 
ust. 1 pkt 1 tej ustawy (w dwóch przypadkach) w drodze decyzji administracyjnych, 
które otrzymali armatorzy, co było zgodne z art. 34n ust. 3 ustawy o żegludze 
śródlądowej. Według wyjaśnień Dyrektora, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa 
Inspekcja Sanitarna, Transportowy Dozór Techniczny ani wojewódzcy inspektorzy 
ochrony środowiska nie składali do organu wniosków o cofnięcie dokumentów 
bezpieczeństwa statków w trybie art. 34 n ust. 2 ww. ustawy. 

(akta kontroli str. 5646-5659) 

Według prowadzonego w Urzędzie rejestru wspólnotowych uzupełniających 
świadectw zdolności żeglugowej, w 2018 r. Dyrektor wydał osiem uzupełniających 
wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej. W 2019 r. takie dokumenty nie 
były wydawane. Za wydanie ww. dokumentów pobierano opłatę w wysokości 25 zł. 
Zagadnienie to zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1022-1030, 1332-1334, 1377-1378) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Jedno z pięciu objętych badaniem tymczasowych wspólnotowych i unijnych 
świadectw zdolności żeglugowej wydano pomimo braku w dokumentacji statku 
potwierdzenia w wyniku pozytywnie zakończonej inspekcji, że statek posiada 
zdolność żeglugową. Ponadto w dwóch świadectwach, podano niezgodną ze 
stanem faktycznym datę ich wydania. 

a) zgodnie z art. 34h ustawy o żegludze śródlądowej, w brzmieniu obowiązującym 
do 19 kwietnia 2019 r., w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających 
wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej dyrektor urzędu żeglugi 
śródlądowej mógł wydać wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności 
żeglugowej dla statków, o których mowa w art. 30, jeżeli w wyniku inspekcji zostało 
stwierdzone, że statek posiada zdolność żeglugową. W myśl przepisów § 2 pkt 5 
rozporządzenia w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności 
żeglugowej, wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się 
statkom, których wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej jest w trakcie 
opracowania po pozytywnie zakończonej inspekcji technicznej.  
Armator posiadający ważne do 19 kwietnia 2018 r. wspólnotowe świadectwo 
zdolności żeglugowej SZ-EU/077 dla barki pchanej ZF-1205 (nr. rej. SZ-03-100) 
złożył 20 października 2017 r. wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej. 
13 kwietnia 2018 r. złożył wniosek o wydanie wspólnotowego tymczasowego 
świadectwa zdolności żeglugowej, wskazując jako przyczynę oczekiwanie na 
wydanie świadectwa zdolności żeglugowej. Według zaświadczenia z inspekcji 
technicznej z 12 czerwca 2018 r., TKI przeprowadziła inspekcje techniczne 
w Szczecinie 23 marca 2018 r. i 31 maja 2018 r. W załączniku 

                                                      
165 Z tego: w 2018 r. jednego świadectwa, w 2019 r. – siedmiu i do 30 września 2020 r. – dwóch 
166 Z tego: w 2018 r. – sześć i w 2019 r. – trzy.  
167 Z tego: w 2018 r. – 58, w 2019 r. – 41 i do 30 września 2020 r. – 24. 
168 Z tego: w 2018 r. – jedno, w 2019 r. - jedno i w 2020 r. (do 30 września) – dwa. 
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do ww. zaświadczenia wskazano, że w następstwie inspekcji przeprowadzonej 
31 maja 2018 r., statek ZF-1205 został uznany za zdolny do żeglugi 
po wspólnotowych drogach wodnych w rejonach 3 i 4 i po drogach wodnych w 
rejonie 2 w Rzeczypospolitej Polskiej. Według rejestru tymczasowych 
wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej, wspólnotowe tymczasowe 
świadectwo zdolności żeglugowej nr SZ-EU-T/350 dla ww. statku zostało wydane 
już 18 kwietnia 2018 r.169, tj. 13 dni przed przeprowadzeniem zakończonej wynikiem 
pozytywnym inspekcji technicznej, w wyniku której statek został uznany jako zdolny 
do żeglugi. W dokumentacji Urzędu brak było dowodów na pozytywnie zakończoną 
inspekcję techniczną przeprowadzoną przed wydaniem tymczasowego 
wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej170.  

(akta kontroli str. 991-996, 2972-2988) 

Dyrektor wyjaśnił, że pierwsza inspekcja statku w stanie wynurzeniowym odbyła się 
23 marca 2018 r., a druga, końcowa 31 maja 2018r. W ramach pierwszej inspekcji 
ekspert TKI oceniając stan techniczny stwierdził, że statek posiada zdolność 
żeglugową i można wydać wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności 
żeglugowej i taką informację przekazał osobie, która opracowywała świadectwo. 
Jednakże ta informacja nie została ujęta w sprawozdaniach eksperta TKI.  

(akta kontroli str. 4003-4005) 

Uznanie statku za zdolny do żeglugi, jakkolwiek odbywa się w oparciu 
o przeprowadzone przez ekspertów TKI czynności inspekcyjne znajduje 
odzwierciedlenie w zaświadczeniu z przeprowadzenia inspekcji technicznej, 
w którym wskazuje się wynik inspekcji technicznej statku w poszczególnych 
zakresach, podpisanym przez Przewodniczącego TKI.  

b) na wspólnotowym tymczasowym świadectwie zdolności żeglugowej nr SZ-EU-
T/350 umieszczono datę jego wydania 17 stycznia 2018 r., zamiast 18 kwietnia 
2018 r., a na unijnym tymczasowym świadectwie zdolności żeglugowej nr SZ-EU-
T/437 14 kwietnia 2020 r., zamiast 15 kwietnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 991-993, 995-996, 1005-1010, 1042-1043, 4001-4002) 

Dyrektor wyjaśnił, że w datach wydania świadectw nastąpiły błędy pisarskie. 
(akta kontroli str. 4003-4005) 

2. We wszystkich skontrolowanych sprawach dotyczących wydania unijnego 
świadectwa zdolności żeglugowej oraz uzupełniającego unijnego świadectwa 
zdolności żeglugowej brak było adnotacji z czynności sprawdzenia w Europejskiej 
bazie danych statków, czy dla tych statków nie zostały wcześniej wydane lub 
cofnięte takie świadectwa.  

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej, 
przed wydaniem unijnego świadectwa zdolności żeglugowej dyrektor urzędu żeglugi 
śródlądowej sprawdza w Europejskiej bazie danych statków, czy dla tego statku 
świadectwo nie zostało wcześniej wydane lub cofnięte. Analogiczny zapis odnośnie 
uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej znalazł się w § 2 
rozporządzenia w sprawie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności 
żeglugowej. W sprawach dotyczących wydania unijnych świadectw zdolności 
żeglugowej nr SZ-EU/294 dla statku Janko (nr rej. SZ-01-154); nr SZ-EU/333 dla 
statku Zosia (nr rej. SZ-01-009) i nr SZ-EU 336 dla statku Koszałek (nr rej. SZ-01-
168) oraz dotyczących wydania uzupełniających unijnych świadectw zdolności 
żeglugowej dla statków Mona Lisa (uzupełniające świadectwo z 7 czerwca 2019 r.) 
oraz Navigar 3 (uzupełniające świadectwo z 9 marca 2020 r.), brak było 
potwierdzenia realizacji tego obowiązku. W myśl przepisów art. 72 § 1 i 2 ustawy 

                                                      
169 We wspólnotowym tymczasowym świadectwie zdolności żeglugowej SZ-EU-T/350 podano, że statek ZF-
1205 został uznany jako zdolny do żeglugi po wspólnotowych drogach wodnych w rejonach 3 i 4.  
170 Protokół 36/2018 sporządzono z inspekcji przeprowadzonej 31 maja 2018 r. 
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z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego171, czynności 
organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają 
znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie 
adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności. Adnotacja 
może być sporządzona w formie dokumentu elektronicznego. 

(akta kontroli str. 980-989, 1272-1274) 

W związku z długotrwałą absencją pracownika172, do którego zakresu obowiązków 
należało wystawianie dokumentów statku, w tym unijnych świadectw zdolności 
żeglugowej i unijnych uzupełniających świadectw zdolności żeglugowej, wyjaśnień 
udzielił Dyrektor. W wyjaśnieniach podał, że pracownik merytoryczny sprawdził 
w Europejskiej bazie danych statków, czy dla ww. statków nie zostało wcześniej 
wydane lub cofnięte unijne świadectwo zdolności żeglugowej. Pracownik ten miał 
również w zakresie obowiązków wprowadzanie danych do Europejskiej bazy danych 
statków. Zastosowanie art. 72 § 1 Kpa byłoby niezbędne w przypadku stwierdzenia, 
że w EHDB jest informacja o wydaniu już dokumentu lub jego cofnięciu i Urząd 
musiałby odmówić wydania dokumentu w drodze decyzji administracyjnej. Przyjęto 
zasadę, że zastosowanie ww. przepisu jest niezbędne w przypadku stwierdzenia, że 
w Europejskiej bazie danych statków jest informacja o fakcie wydania dokumentu 
lub jego cofnięcia. W przypadku odwołania się przez stronę od decyzji miałoby 
to znaczenie dla sprawy. W dokumentach statków nie ma notatek związanych ze 
sprawdzeniem, czy dla tego statku nie zostało wcześniej wydane lub cofnięte 
uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej, chociaż zostało 
to sprawdzone. W wyjaśnieniach podał, że poleci pracownikom merytorycznym, aby 
fakt sprawdzenia w EHDB potwierdzali w formie pisemnej np. notatki. 

(akta kontroli str. 3116-3118, 3179-3781, 5257) 

3. Nie dochowano należytej rzetelności przy dokonywaniu zmiany liczby pasażerów 
we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej SZ-EU/283. 

31 lipca 2020 r. dokonano zmiany liczby pasażerów na 28 we wspólnotowym 
świadectwie zdolności żeglugowej SZ-EU/283, wydanym dla statku Holiday Boat 
(nr rej. SZ-01-299), pomimo iż z przedłożonych przez armatora obliczeń 
konstrukcyjnych wynikało, że zostały wykonane dla ogółem 28 osób, w tym 25 
pasażerów i trzech członków załogi. 

(akta kontroli str. 1206-1211, 1224-1271) 

Dyrektor wyjaśnił: (…) Liczba 28 została nieprawidłowo wpisana, chociaż 
w obliczeniach konstrukcyjnych brano pod uwagę 28 osób (przyjęto 25 pasażerów 
i 3 członków załogi). Wobec powyższego we wspólnotowym świadectwie zdolności 
żeglugowej w pozycji liczba pasażerów powinno być wpisanych maksymalnie 26 
pasażerów, bo minimalny skład załogi wynosi 2 osoby. Natomiast w pozycji 52 
świadectwa powinno być wpisana informacja „dopuszczalna ilość osób -28’’. 

(akta kontroli str. 5252) 

4. Terenowy organ administracji żeglugi śródlądowej w Szczecinie pobierał opłaty 
za wydanie wspólnotowych uzupełniających świadectw zdolności żeglugowej, 
pomimo braku podstawy prawnej uprawniającej do ich pobierania. 

Dyrektor wydał w 2018 r. osiem uzupełniających wspólnotowych świadectw 
zdolności żeglugowej. Za ich wydanie pobierano opłatę w wysokości 25 zł (ogółem 
pobrano 200 zł). Obowiązujące w tym czasie przepisy ustawy o żegludze 
śródlądowej ani przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie przewidywały pobierania 
opłat za wydanie tego rodzaju dokumentów. 

(akta kontroli str. 1022-1030, 1332-1334, 1377-1378) 

                                                      
171 Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.; dalej: Kodeks postępowania administracyjnego lub Kpa. 
172 Patrycja Nawrocka była nieobecna od 2 listopada 2020 r. do zakończenia czynności kontrolnych przez NIK. 
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Dyrektor wyjaśnił, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej 
i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG (2006/87/WE)173, której art. 4 stanowił 
o uzupełniającym wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej weszła w życie 
30 grudnia 2006 r. ze skutkiem od 30 grudnia 2008 r. Przepisy tej dyrektywy zostały 
wdrożone ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej 
oraz ustawy o dozorze technicznym174. W wyjaśnieniach podał: art. 29. ustawy 
o żegludze śródlądowej stanowił: 1. Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej 
uprawnia do żeglugi po polskich śródlądowych drogach wodnych lub śródlądowych 
drogach wodnych innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich, 
w danym rejonie pływania. 2. W przypadku wprowadzenia przez inne niż 
Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie dodatkowych lub ograniczonych 
wymagań technicznych na określonych drogach wodnych tego państwa, w celu 
dopuszczenia do żeglugi na tych drogach, należy uzyskać dodatkowy wpis 
do wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej we właściwym organie tego 
państwa. Obowiązywała zasada, że każdy właściwy organ państwa członkowskiego 
do wydawania wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej mógł wprowadzać 
zmiany do wspólnotowych świadectw, w tym wpis rejonów pływania 1 i 2 (uzyskany 
w danym państwie). Natomiast w świadectwach zdolności żeglugowej wydanych 
zgodnie z art. 22 zrewidowanej Konwencji o żegludze na Renie (tzw. świadectwo 
reńskie), wpisy takie mogły dokonywać organy państw nadreńskich. Wobec 
zaistniałej potrzeby wystawiania uzupełniających wspólnotowych świadectw 
zdolności żeglugowej dla statków posiadających świadectwo wydane zgodnie 
z art. 22 zrewidowanej Konwencji o żegludze na Renie, Urząd (…) zgłosił ten 
problem do Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W porozumieniu z ww. Departamentem 
opracowano wzór dokumentu pod nazwą uzupełniające wspólnotowe świadectwo 
zdolności żeglugowej, na podstawie wzoru uzupełniającego wspólnotowego 
świadectwa zdolności żeglugowej zawartego w dyrektywie technicznej 2006/87. 
Uzgodniono, aby za wydanie dokumentu brać opłatę wysokości 25 zł. Kwota 
ta odpowiadała wysokości opłaty za dokonanie zmian we wspólnotowym 
świadectwie zdolności żeglugowej. Na naradzie koordynacyjnej dyrektorów UŻŚ 
w Mikorzynie w dniach 12-13 grudnia 2013 r. zostało to także ustalone 
i zatwierdzone w pkt 2 protokołu z ww. narady. 

(akta kontroli str. 1337-1350) 

Podstawą pobierania opłat nie mogą być uzgodnienia wewnątrzresortowe, gdyż 
opłaty winny wynikać z obowiązujących przepisów. 

 

1.2.10  W Urzędzie prowadzone były rejestry wydanych dokumentów 
bezpieczeństwa statków. Realizując obowiązek określony w art. 34 ust. 1 ustawy 
o żegludze śródlądowej, Dyrektor zapewnił prowadzenie w latach 2018-2019 
rejestru wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej, zgodnego ze wzorem 
określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wspólnotowego 
świadectwa zdolności żeglugowej. Ponadto w ww. latach w Urzędzie prowadzony 
był rejestr wspólnotowych uzupełniających świadectw zdolności żeglugowej oraz 
rejestr wspólnotowych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej 
w szczegółowości jak dla wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej. W latach 
2019-2020 zapewnił prowadzenie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 
do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru rejestru unijnych świadectw zdolności 
żeglugowej175 oraz aktualizację rejestrów unijnych świadectw zdolności żeglugowej, 
zawierających informacje o wydanych, odnowionych i przedłużonych unijnych, 

                                                      
173 Dz. U. L 389 z 30.12.2006, s. 1. 
174 Dz. U. Nr 98, poz. 818. 
175 Dz. U. poz. 729. 
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tymczasowych i uzupełniających świadectwach zdolności żeglugowej176. 
Nie zapewnił jednak ujmowania w ww. rejestrach rzetelnych danych. Zagadnienie 
to zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 1022-1064) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Dyrektor nie zapewnił rzetelnego prowadzenia rejestrów wydanych dokumentów 
bezpieczeństwa statków. 

Wpisy w prowadzonych rejestrach dotyczące sześciu wydanych lub zmienionych 
dokumentów bezpieczeństwa (spośród 15 objętych badaniem), zawierały informacje 
niezgodne ze stanem faktycznym w zakresie: daty ważności świadectwa lub daty, 
do której termin ważności świadectwa został przedłużony (cztery przypadki)177 
lub wpisy były niekompletne (nie podano: nośności zgodnie ze świadectwem 
pomiarowym dla statku ZF-1205 przy wpisie dotyczącym świadectwa SZ-EU-T/350 
oraz rejonów pływania na jakie zostało wydane świadectwo SZ-EU-286 dla statku 
Holiday Boat Gdańsk 1).  

 (akta kontroli str. 980, 991-993, 1005-1006, 1031-1064, 1206-1211, 1272-1274, 
5254-5255) 

Dyrektor wyjaśnił, że błędne daty wynikały z omyłek pracowników lub przeoczenia 
dokonania wpisów. W wyjaśnieniach podał: Wielokrotnie informowałem jednostkę 
nadzorującą, że Urząd (…) boryka się z brakiem nowych etatów m.in. w zakresie 
Technicznej Komisji Inspekcyjnej. Aktualnie trwająca kontrola potwierdziła 
zasadność zgłaszanych problemów, w tym niewystarczający nadzór 
Przewodniczącego TKI nad pracownikami w aspekcie przestrzegania wymogów 
proceduralnych podczas przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania 
czynności związanych z wydawaniem dokumentów bezpieczeństwa statków. Trwają 
czynności wdrożenia zmian systemowych i organizacyjnych zmierzających 
do wyeliminowania błędów podczas wydawania dokumentów bezpieczeństwa 
statków. 

(akta kontroli str. 5257-5259) 
 

1.2.11 W ramach realizacji zadania określonego w art. 9 ust. 2 pkt 5 ustawy 
o żegludze śródlądowej, w badanym okresie prawidłowość oznakowania 
nawigacyjnego szlaku żeglownego sprawdzana była podczas 910 inspekcji, z tego: 
273 w 2018 r., 446 w 2019 r. i 191 w 2020 r (do 30 września). Zrealizowane 
inspekcje dokumentowane były protokołami z inspekcji akwenów żeglugowych i ich 
infrastruktury, które zawierały informacje w zakresie: daty i miejsca przeprowadzenia 
inspekcji, osoby przeprowadzającej inspekcję, sprawdzanych elementów178, 

                                                      
176 Unijne świadectwa zdolności żeglugowej, tymczasowe unijne świadectwa zdolności żeglugowej 
oraz uzupełniające unijne świadectwa zdolności żeglugowej ewidencjonowano w odrębnych rocznych w sprawie 
wzoru rejestru unijnych świadectw zdolności żeglugowej rejestrach.   
177 Data ważności uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej wydanego w 2019 r. dla statku 
Mona Lisa (wpisano datę 7 czerwca 2019 r., winno być 15 września 2019 r.), data ważności przedłużonego 
w 2020 r. uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej dla statku Navigar 3 (wpisano datę 
30 listopada 2020 r., winno być 30 listopada 2025 r.), data ważności tymczasowego wspólnotowego świadectwa 
zdolności żeglugowej nr SZ-EU-T/399 wydanego w 2019 r. dla statku Thorsten ( wpisano datę 24 maja 2017 r., 
winno być 24 maja 2019 r.), data ważności tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej SZ-EU-
T/437 wydanego dla statku Imperial 30 (wpisano datę 13 maja 2020 r., a winno być 14 maja 2019 r.).  
178 Według listy kontrolnej zakres kontroli mógł obejmować: 1) kontrolę i ewentualną weryfikację ustalonej 
głębokości tranzytowej na szlaku żeglownym; 2) kontrolę oznakowania miejsc postoju; 3) kontrolę oznakowania 
miejsc niebezpiecznych na lewej i prawej stronie szlaku żeglownego; 4) kontrolę pozostałego oznakowania 
brzegowego i pływającego szlaku żeglownego; 5) kontrolę czytelności zastosowanego oznakowania (zarośla, 
stan znaków); 6) kontrolę zakazu zanieczyszczania akwenów przedmiotami lub substancjami (lokalizacja źródeł 
zanieczyszczenia; 7) kontrolę stanu oznakowania mostów (znaki, oświetlenie, reflektory radarowe); 8) kontrolę 
stanu oznakowania urządzeń nad wodami; 9) kontrolę portów, przystani w tym turystycznych oraz stanu 
oznakowania wejść do portów; 10) kontrolę stanu technicznego budowli i urządzeń hydrotechnicznych służących 
żegludze; 11) kontrolę infrastruktury RIS. 
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wskazania czy w trakcie inspekcji stwierdzono uchybienia oraz ewentualne uwagi 
inspektora dotyczące przeprowadzonej inspekcji.  

(akta kontroli str. 3618-3660, 3746-3747 5294-5295) 

Kierownik WNBŻ wyjaśnił, że podczas przeprowadzanych inspekcji, kilkukrotnie 
w każdym roku, kontrolowane były również wejścia do portów179. W każdym roku 
kontrolą objęto 100% dróg wodnych (tj. 335,1 km) oraz mostów i urządzeń 
nad wodami znajdujących się w obszarze działania terenowego organu administracji 
żeglugi śródlądowej180. 

(akta kontroli str. 3738, 3741, 5294-5295) 

Badanie dokumentacji dotyczącej 50 inspekcji szlaków żeglownych (z 910 
przeprowadzonych - 5,5%) wykazało, że w ich trakcie weryfikowano: oznakowanie 
miejsc postoju (w 46 przypadkach z 50 badanych), oznakowanie miejsc 
niebezpiecznych na lewej i prawej stronie szlaku żeglownego (18); oznakowanie 
brzegowe i pływające szlaku żeglownego (47); kontrolę czytelności zastosowanego 
oznakowania – zarośla, stan znaków (49), zanieczyszczenie akwenów przedmiotami 
lub substancjami – lokalizacja źródeł zanieczyszczenia (39), oznakowanie mostów – 
znaki, oświetlenie, reflektory radarowe (36), oznakowanie urządzeń nad wodami 
(cztery), porty, przystanie, w tym turystyczne oraz stan oznakowania wejść 
do portów (16), stan techniczny budowli i urządzeń hydrotechnicznych służących 
żegludze (17), stan infrastruktury RIS (29)181. W trakcie objętych badaniem inspekcji 
nie stwierdzono istotnych uchybień w ww. zakresie182. Kontrole zostały 
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w zarządzeniu nr 9/2015. 
Przyczyną wypadków żeglugowych odnotowanych w kontrolowanym okresie nie 
były nieprawidłowości w oznakowaniu. 

 (akta kontroli str. 338, 380, 427, 462, 778, 782, 792, 3661-3678, 5274, 5282) 

W Urzędzie nie opracowywano harmonogramów przeprowadzania inspekcji szlaku 
żeglownego. Inspekcje miały charakter nieregularny. W kontrolowanych latach 
inspektorzy nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi przeprowadzali miesięcznie 
od siedmiu do 49 inspekcji w 2018 r., od siedmiu do 98 w 2019 r. i od czterech do 53 
w 2020 r. (do 30 września). Najmniejsza liczba inspekcji szlaków żeglownych 
w zakresie oznakowania nawigacyjnego została przeprowadzona w miesiącach: 
styczeń-kwiecień 2018 r.183, grudzień 2019 r. – czerwiec 2020 r.184. 

(akta kontroli str. 3746-3749, 3732, 3734) 

Dyrektor wyjaśnił, że niewielka liczba inspekcji szlaków żeglugowych w tych 
okresach wynikała z wyłączenia z eksploatacji statków inspekcyjnych, które 
umożliwiają pełne przeprowadzenie zadań kontrolnych na akwenie żeglugowym. 
W trakcie wyłączenia z eksploatacji statków inspekcyjnych nadzór nad 
bezpieczeństwem żeglugi odbywał się z lądu przy użyciu samochodów służbowych 
oraz za pośrednictwem monitoringu. 

(akta kontroli str. 5204, 5211, 5322) 

W ramach realizacji zadania określonego w art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy o żegludze 
śródlądowej w latach 2018-2020 kontrola i ewentualna weryfikacja ustalonej 
głębokości tranzytowej dla szlaku żeglownego przeprowadzona została w trakcie 

                                                      
179273 inspekcji w 2018 r., 446 w 2019 r. i 145 w 2020 r. 
180 Na szlakach żeglownych pozostających pod nadzorem terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej 
w Szczecinie znajdowało się w kontrolowanym okresie 36 mostów i osiem urządzeń nad wodami. Śluzy 
i pochylnie nie występowały. Infrastruktura ta była kontrolowana kilkukrotnie w każdym roku: mosty (229 
inspekcji w 2018 r., 308 w 2019 r. i 153 w 2020); urządzenia nad wodami (odpowiednio: 84, 40 i 36). 
181 Zakres przeprowadzonej inspekcji był uzależniony od odcinka szlaku żeglownego, na którym była ona 
przeprowadzana. 
182 Stwierdzone zostały pojedyncze przypadki braku znaków. Braki oznakowania na bieżąco zgłaszano 
administracji drogi wodnej lub właścicielom obiektów. 
183 Odpowiednio: osiem, siedem, sześć i 10 inspekcji. 
184 Odpowiednio: siedem, dziewięć, cztery, sześć, 11, 12 i 13 inspekcji. 
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703 inspekcji akwenów żeglugowych i ich infrastruktury185. W Urzędzie nie były 
opracowywane harmonogramy przeprowadzania inspekcji w zakresie weryfikacji 
ustalonej głębokości tranzytowej szlaku żeglownego. Inspekcje te miały charakter 
nieregularny. W kontrolowanych latach inspektorzy nadzoru nad bezpieczeństwem 
żeglugi przeprowadzali miesięcznie od trzech do 43 inspekcji w 2018 r., od sześciu 
do 97 w 2019 r. i od dwóch do 49 w 2020 r. (do 30.09). Najmniejsza ich liczba 
została przeprowadzona w miesiącach: styczeń – marzec 2018 r (odpowiednio: 
po sześć186 i trzy), styczeń – marzec 2019 r. (odpowiednio: po dziewięć187 i sześć ); 
grudzień 2019 r. – czerwiec 2020 r. (odpowiednio: trzy, cztery, po dwie188, sześć, 
11 i 12 ). 

(akta kontroli str. 3618-3660, 3732-3735, 3746, 3748-3749, 5204-5205, 5211, 5213) 

Kierownik WNBŻ wyjaśnił: W latach 2019 - 2020 były okresy, kiedy z uwagi 
na bardzo niski stan wody administracja drogi wodnej nie była w stanie podać 
głębokości tranzytowych. Opublikowany został komunikat z ostatniego możliwego 
sondowania z informacją o braku możliwości technicznych do aktualizacji głębokości 
tranzytowej. W związku z powyższym działań nie podejmowano z uwagi na brak 
dostępu do limitowanych głębokościami odcinków dróg wodnych. Według wyjaśnień 
Kierownika WNBŻ, w każdym roku objętym kontrolą weryfikacja głębokości 
tranzytowej objęła 100% szlaków żeglownych (tj. 246,75 km).  

(akta kontroli str. 3732, 3736, 3739, 3743, 5294-5295) 

W Urzędzie nie zostały opracowane procedury przeprowadzania weryfikacji 
ustalonych głębokości tranzytowych, nie określono rodzaju sprzętu jaki ma być 
w tym celu wykorzystywany i sposobu jego użytkowania, a także obowiązku 
dokumentowania głębokości tranzytowej ustalonej na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów. Dyrektor wyjaśnił: Weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej 
dokonywana jest przy użyciu statków inspekcyjnych i inspekcyjno-pomiarowych, 
przy użyciu będących na ich wyposażeniu echosond. Inspektorzy mając wiedzę 
o ustalonej dla danego odcinka eksploatacyjnego głębokości tranzytowej, 
prowadząc inspekcje akwenów żeglugowych sprawdzają, czy głębokości 
wskazywane przez echosondy statków, odpowiadają głębokościom opublikowanym 
przez administrację wodną. Z uwagi na to, że dotychczas nie było uzasadnionych 
wątpliwości związanych z ustalonymi głębokościami tranzytowymi, 
nie opracowywano zasad sondowania, instrukcji i nie wprowadzano obowiązku 
dokumentowania pomiarów. (…)  

(akta kontroli str. 3732, 3734, 5205-5206, 5213-5214, 5273, 5279) 

W badanej dokumentacji 34 inspekcji akwenów żeglugowych i ich infrastruktury 
(z 703 przeprowadzonych), inspektorzy nie odnotowali odstępstw od ustalonych 
głębokości tranzytowych szlaku żeglownego. W protokołach z inspekcji 
odnotowywali fakt przeprowadzenia czynności w ww. zakresie, bez wskazywania 
wartości uzyskanych pomiarów. Inspekcje akwenów żeglugowych i ich infrastruktury 
zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w zarządzeniu 
nr 9/2015. 

(akta kontroli str. 3661-3677) 

W § 7 zarządzenia nr 1/2020 Dyrektor wskazał, że wielkość zanurzenia statków 
i zestawów powinna być dostosowana do aktualnych głębokości tranzytowych, 
podawanych do wiadomości przez właściwą administrację drogi wodnej. Kierownik 
statku, zestawu pchanego lub zestawu sprzężonego powinien zachować bezpieczną 

                                                      
185 Z tego: 222 przeprowadzono w 2018 r., 325 w 2019 r. i 156 w 2020 r. (do 30 września). Odnotowywane 
to zostało w protokołach z inspekcji akwenów żeglugowych i ich infrastruktury. Na liście kontrolnej w rubryce 
kontrola i ewentualna weryfikacja głębokości tranzytowej zaznaczano czy norma wynikająca z przepisu została 
wykonana (znak „+”), czy nie została wykonana (znak „-”). W listach kontrolnych nie wskazywano ustalonej 
w wyniku weryfikacji głębokości tranzytowej. 
186 W styczniu i lutym. 
187 W styczniu i marcu. 
188 W lutym i marcu 2020 r. 
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dla statku i drogi wodnej różnicę między głębokością tranzytową, a zanurzeniem 
statku, zestawu pchanego lub zestawu sprzężonego, a statki i zestawy o zanurzeniu 
większym od dopuszczalnego, które znalazły się na szlaku żeglownym, powinny 
udać się do najbliższego portu i przerwać żeglugę, względnie dokonać 
odlichtowania. Ponadto w § 12 ww. zarządzenia ustanowił ograniczenia parametrów 
na śródlądowych drogach wodnych. 

(akta kontroli str. 538-541) 

Odstępstwa od wymaganych parametrów śródlądowej drogi wodnej, w tym ustalonej 
głębokości tranzytowej nie przyczyniły się do wypadków żeglugowych, jakie 
wystąpiły w kontrolowanym okresie na terenie działania terenowego organu 
administracji żeglugi śródlądowej w Szczecinie. 

(akta kontroli str. 337-346, 378-383, 425-436, 460-467) 

W ramach realizacji zadań określonych w art. 9 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy 
o żegludze śródlądowej, w kontrolowanym okresie przeprowadzono 951189 inspekcji 
jednostek pływających, w tym: 27 statków pasażerskich190, 430 jednostek 
towarowych191, 361 statków sportowych i turystycznych192), 14 promów193 oraz 119 
innych jednostek pływających (m.in. lodołamaczy, jednostek kontrolno-
pomiarowych, łodzi rybackich)194, a także 410 inspekcji nabrzeży postojowych, 
przystani pasażerskich oraz sportowych i turystycznych195. 

(akta kontroli str. 3618-3660, 3740, 3747) 

Badanie dokumentacji dotyczącej 57196 inspekcji (z 951 przeprowadzonych) 
wykazało, że podczas inspekcji: 
1)  jednostek pływających weryfikowano: dokument rejestracyjny (w 23 z 24 
badanych inspekcji197); dokument bezpieczeństwa statku (23); świadectwo 
pomiarowe (23); książkę olejową (20); dziennik pokładowy (21); dowód opłacenia 
składki na Fundusz Żeglugi Śródlądowej (10); skład załogi (21); dokumenty 
kwalifikacyjne (22198); żeglarskie książeczki pracy (21); świadectwo lekarskie (21); 
wyposażenie ratunkowe (23); wyposażenie przeciwpożarowe (23); oznakowanie 
nawigacyjne statku (23); 
2) jednostek pływających używanych do sportu, rekreacji i amatorskiego połowu ryb 
weryfikowano: dokument rejestracyjny (w 21 z 23 badanych inspekcji); dokumenty 
kwalifikacyjne (19); wyposażenie jednostek w: koła ratunkowe (16); kamizelki lub 
pasy ratunkowe (23); gaśnice (22); inne środki p.poż (9); odbijacze (19); bosak (20); 
apteczkę (20); 
3) jednostek pływających bez napędu weryfikowano: dokument rejestracyjny 
(w 6 z 10 badanych inspekcji); dokument bezpieczeństwa statku (4); świadectwo 
pomiarowe (4); dziennik pokładowy (1); dowód opłacenia składki na Fundusz 
Żeglugi Śródlądowej (1). 

W sprawie różnego zakresu przedmiotowego kontroli w odniesieniu do jednostek 
tego samego typu Kierownik WNBŻ wyjaśnił: barki pchane nie wymagają posiadania 
książki olejowej i dziennika pokładowego. Nie posiadają napędu własnego, 
a dziennik powinien być na pchaczu. Zdarza się, że inspekcje dotyczą pojedynczych 
barek pchanych na postoju. Wówczas inspekcja ograniczona jest do sprawdzenia 
właściwego zacumowania, oznakowania czy załadowania. W przypadku, gdy barka 

                                                      
189 W tym: 375 w 2018 r., 398 w 2019 r. i 178 w 2020 r. (do 30 września). 
190 Z tego: 14 w 2018 r., 12 w 2019 r. i jeden w 2020 r. 
191 Odpowiednio: 193, 162 i 75. 
192 Odpowiednio: 120, 161 i 80. 
193 Odpowiednio: osiem, cztery i dwa, 
194 Odpowiednio: 40, 59 i 20. 
195 144 w 2018 r., 152 w 2019 r. i 114 w 2020 r (do 30 września). 
196 Z tego 24 dotyczących jednostek towarowych i pasażerskich; 23 jednostek używanych do sportu, rekreacji 
i amatorskiego połowu ryb i 10 jednostek bez napędu. 
197 W jednym przypadku podczas inspekcji sprawdzana była tylko poprawność zacumowania barki motorowej, 
198 W jednym przypadku statek był na postoju po akcji lodołamania, nieeksploatowany (dozorowany 
całodobowo). 
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pchana jest połączona z pchaczem i uprawia żeglugę jest możliwość 
przeprowadzenia pełnej inspekcji. (…) Pchacz Aligator był zwolniony z opłacania 
składki (armator niemiecki). Pchacz Bizon-0-96 jest pchaczem uprawiającym 
regularną żeglugę na trasie Szczecin-Bielinek. Statek ten podlega w ciągu sezonu 
kilku inspekcjom, które prowadzą inspektorzy w Gryfinie i Szczecinie. W trakcie 
prowadzenia inspekcji 29 sierpnia 2018 r. dysponowałem informacjami 
z wcześniejszych inspekcji o opłaceniu składki przez armatora statku. (…) statki 
sportowe i rekreacyjne, także łodzie wędkarskie nie wymagają posiadania 
dokumentów bezpieczeństwa i świadectw pomiarowych. Ustawa i rozporządzenie 
zwalniają w konkretnych przypadkach z konieczności posiadania kwalifikacji (moc 
silnika, długość łodzi) oraz wyposażenia, które zależy od długości łodzi. 

(akta kontroli str. 3679-3689, 3739, 3743-3744) 

Dyrektor wyjaśnił: (…) Kontrola przewożonego ładunku z dokumentami 
przewozowymi jest jednym z podstawowych elementów realizowanych w trakcie 
inspekcji. (…) W każdym przypadku w trakcie inspekcji statku, dokonywana jest 
kontrola dokumentów przewozowych z ładunkiem, jego prawidłowe rozmieszczenie 
oraz dopuszczalna ładowność. 

(akta kontroli str. 5272-5273, 5278) 

W objętych badaniem listach kontrolnych wypełnionych w trakcie przeprowadzenia 
inspekcji jednostek pływających przeznaczonych do przewozu ładunków, 
nie dokumentowano przeprowadzania kontroli zgodności przewożonych ładunków 
z dokumentami przewozowymi. Zagadnienie to opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. Zgodnie art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o żegludze śródlądowej, 
do właściwości dyrektorów UŻŚ należy kontrola dokumentów przewozowych 
i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami. 

(akta kontroli str. 3699-3700, 3713-3715, 5220, 5222, 5224-5226) 

Podczas inspekcji statków: 2 grudnia 2019 r., 17 stycznia 2020 r. i 16 czerwca 
2020 r.199 została przeprowadzona kontrola dokumentów dotyczących Funduszu 
Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego, pomimo że od 9 listopada 2019 r. 
kontrola w ww. zakresie nie należała już do właściwości dyrektorów urzędów żeglugi 
śródlądowej. Ponadto w protokole dotyczącym inspekcji przeprowadzonej 
18 października 2018 r. inspektor odnotował, że statek posiada dokument 
bezpieczeństwa, pomimo że dokument ten utracił ważność. Powyższe zagadnienia 
zostały opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 699, 3713, 3715) 

W Urzędzie nie były opracowywane harmonogramy przeprowadzania inspekcji 
jednostek pływających, inspekcje te miały charakter nieregularny. W kontrolowanych 
latach inspektorzy nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi przeprowadzali 
miesięcznie od 0 do 64 kontroli w 2018 r., od jednej do 148 w 2019 r. i od 0 do 64 
w 2020 r. (do 30 września)200. Nie przeprowadzono żadnych kontroli: 1) statków 
pasażerskich w miesiącach: styczeń-marzec, sierpień-listopad 2018 r., styczeń-
marzec, maj, wrzesień, listopad-grudzień 2019 r., styczeń-luty, kwiecień-wrzesień 
2020 r.; 2) jednostek towarowych w miesiącach: styczeń i kwiecień 2018 r., marzec 
2019 r., luty-marzec 2020 r., 3) statków sportowych i turystycznych: styczeń-marzec 
2018 r., styczeń-luty, grudzień 2019 r., styczeń-kwiecień 2020 r., 4) promów: 
styczeń – kwiecień, czerwiec, sierpień i grudzień 2018 r., styczeń-kwiecień, 
czerwiec, sierpień-grudzień 2019 r., styczeń-kwiecień, czerwiec-sierpień 2020 r. 

 (akta kontroli str. 3732, 3734, 3694) 

Dyrektor wyjaśnił: ruch statków pasażerskich na śródlądowych drogach wodnych 
w zasięgu terytorialnym UŻŚ należy do rzadkości, zwłaszcza w okresach zimowych, 

                                                      
199 Inspekcje trzech barek motorowych na rzece Odrze. 
200 Suma liczby kontroli w miesiącu statków pasażerskich, jednostek towarowych, sportowych i turystycznych, 
promów, innych (łodzie rybackie, lodołamacze, jednostki inspekcyjno-pomiarowe). 
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gdy nie jest uprawiana żegluga. (…) Okres od połowy grudnia do końca marca jest 
okresem, w którym statki inspekcyjne najczęściej są wyłączone z eksploatacji. (…) 
W razie wystąpienia takiej potrzeby możliwa jest kontrola z lądu. (…) W okresie 
zimowym ograniczona jest również żegluga, która w określonych okresach czasu 
jest zabroniona. Ma to również związek z występującymi zjawiskami lodowymi 
uniemożliwiającymi uprawianie żeglugi oraz z wyłączeniem na czas 
przeglądu/remontu podnośni dla statków w Niederfinof. Żegluga sportowa 
i turystyczna uprawiana jest w okresach od kwietnia do października. (…) Na 
odcinku służbowej odpowiedzialności UŻŚ funkcjonują trzy przeprawy promowe. 
Inspekcje promów są prowadzone, jednak nie z częstotliwością miesięczną, 
ponieważ w okresie zimowym przeprawy promowe nie funkcjonują.  

 (akta kontroli str. 5204, 5209-5210) 

Badanie dokumentacji dotyczącej 19 inspekcji nabrzeży postojowych jednostek 
towarowych, przystani pasażerskich oraz sportowych i turystycznych (z 410 
przeprowadzonych - 4,6%) wykazało, że podczas ich przeprowadzania 
weryfikowano: wyposażenie techniczne201; zabezpieczenie w sprzęt ratunkowy202; 
inne elementy203. W trakcie przeprowadzania inspekcji nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Kontrole zostały przeprowadzona zgodnie z wytycznymi 
określonymi w zarządzeniu nr 9/2015. 

(akta kontroli str. 3690-3693) 

W latach 2019-2020 nie były prowadzone kontrole wyposażenia statków, których 
zakup refinansowano ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej. Dyrektor wyjaśnił, 
że kontrole takie prowadzone są w oparciu o informację przekazaną przez 
Ministra204. Z uwagi na to, że takie informacje nie wpłynęły, nie dokonywano w tym 
zakresie kontroli. 

(akta kontroli str. 1110, 5599-5600, 5294-5295) 

W objętych kontrolą latach nie były przeprowadzane kontrole, o których mowa 
w art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy o żegludze śródlądowej, tj. obcych statków w zakresie 
zgodności wykonywanych przewozów z postanowieniami umów międzynarodowych 
oraz pozwoleń na te przewozy. Dyrektor wyjaśnił, że w trakcie przeprowadzanych 
inspekcji nie napotkano jednostek tego typu. 

(akta kontroli str. 5214, 5294-5295) 

Według rocznych raportów z działalności Urzędu przekazywanych Ministrowi, 
kontrole statków obcych bander prowadzone były stosownie do zasad określonych 
w specjalnej dwujęzycznej „check liście”. Nie było to zgodne ze stanem faktycznym. 
Zagadnienie opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 111, 133) 

W latach 2018-2020 nie były przeprowadzane przez pracowników Urzędu kontrole 
przewozu towarów niebezpiecznych na statkach żeglugi śródlądowej, w portach 
i przystaniach oraz w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez 
uczestników przewozu towarów niebezpiecznych żeglugą śródlądową, o których 
mowa w art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.  

(akta kontroli str. 3722-3724, 3738, 3742)  

Dyrektor wyjaśnił, że na śródlądowych drogach wodnych objętych zasięgiem 
terytorialnym Urzędu w latach 2018-2020 nie stwierdzono przypadków uprawiania 
żeglugi przez statki przewożące materiały niebezpieczne, a wśród statków, które 
zostały poddane inspekcjom, nie było statków przewożących materiały 
niebezpieczne. Nie wskazał przyczyny niepodejmowania kontroli w zakresie 

                                                      
201 Tj.: pachoły cumownicze (18), odbojnice zabezpieczające statki i nabrzeża przed uszkodzeniem podczas 
manewru cumowania (18), drabinka umożlwiająca wyjście z wody(11). 
202 Tj.: bosaki (13), koła ratunkowe (18), łódź ratunkową z wyposażeniem (pięć). 
203 Tj.: regulamin przepisów porządkowych (17), rejestr wejść/wyjść statków (pięć), zbiór przepisów dotyczących 
uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych (13). 
204 Artykuł 20 ust. 2 ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych. 
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przewozu towarów niebezpiecznych w portach, przystaniach oraz w potencjalnych 
miejscach prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej przewozu towarów 
niebezpiecznych żeglugą śródlądową. Według wyjaśnień Kierownika WBNŻ, 
na terenie działania Urzędu nie było miejsc prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Dyrektor stwierdził, że wyjaśnienia 
złożone przez Kierownika wynikają prawdopodobnie z tego, że inspekcje 
prowadzone przez inspektorów nie potwierdziły przewozu towarów niebezpiecznych 
oraz Urząd nie wydał świadectw dopuszczenia statku ADN. 

(akta kontroli str. 3722-3724, 5204, 5211, 5281-5282) 

Według informacji uzyskanej od Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, nie był on w posiadaniu danych 
dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej 
z uwagi na brak obowiązku obligującego Urząd Morski do zbierania i rejestrowania 
takich informacji. Niektóre jednostki żeglugi śródlądowej dokonywały zgłoszenia 
przewożonych materiałów we własnym zakresie i dobrowolnie. Jednostkami 
śródlądowymi przewożącymi olej napędowy, których właścicielem jest „[…]”205. 
Powyższe informacje wskazują na potrzebę sprawdzenia przez terenowy organ 
żeglugi śródlądowej, czy powyższe statki żeglugi śródlądowej przewożące towary 
niebezpieczne spełniają wymogi niezbędne do przewozu takich towarów i posiadają 
wymagane w tym celu dokumenty. 

(akta kontroli str. 4011) 

Dyrektor nie przekazywał Ministrowi w kontrolowanym okresie informacji, o których 
mowa w art. 104 ust. 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Zagadnienie 
to opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 3722-3724) 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa żeglugi Dyrektor wyjaśnił, że oprócz opisanych 
powyżej działań: zawarto porozumienie i nawiązano współpracę z Referatem 
Wodnym Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie; udostępniono inspektorom 
podgląd z kamer RIS; udostępniono do publicznego użytku obraz pojedynczych 
kamer RIS; opracowano i udostępniono interaktywne mapy tras (dróg wodnych); we 
współpracy z administracją wodną poprawiono oznakowanie nawigacyjne 
w szczecińskim węźle wodnym; dokonano zmian w przepisach prawa miejscowego; 
wykonano pomiary i opracowano mapy batymetryczne dróg wodnych na obszarze 
RIS; wyposażono statki inspekcyjne w system AIS umożliwiający ustalanie pozycji 
i kursu innych statków; zainstalowano tablice elektronicznego prześwitu pod 
mostami Długim i Cłowym. 

(akta kontroli str. 5206, 5215-5216) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W latach 2018-2020 Dyrektor nie przekazywał Ministrowi informacji, o których 
mowa w art. 104 ust. 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. 

Zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, dyrektorzy 
urzędów żeglugi śródlądowej, w terminie do 31 marca każdego roku 
kalendarzowego, przekazują ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej 
informacje o wysokości nałożonych kar za naruszenia dotyczące przewozu towarów 
niebezpiecznych oraz liczbie przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu 
towarów niebezpiecznych i stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących 
przewozu towarów niebezpiecznych, a także liczbie złożonych wniosków 

                                                      
205 Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2176) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie podmiotu, który posiada statki żeglugi 
śródlądowej przewożące towary niebezpieczne. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego - w zakresie przewozu żeglugą 
śródlądową towarów niebezpiecznych.  

(akta kontroli str. 3722-3724) 
 

Dyrektor wyjaśnił: (…) Informacje o wysokości nałożonych kar za naruszenia 
dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych nie były przekazywane ministrowi 
(…) ponieważ ww. kary nie były nakładane, nie było również kontroli w tym zakresie 
oraz nie stwierdzono naruszeń. 

(akta kontroli str. 3725) 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, nadzór nad przewozem towarów 
niebezpiecznych oraz nad jednostkami realizującymi zadania związane z tym 
przewozem sprawuje minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej - w zakresie 
przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych. Elementem takiego 
nadzoru, jak również źródłem wiedzy w tym zakresie są m.in. przekazywane przez 
dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej coroczne informacje, o których mowa 
w art. 104 ust. 4 tej ustawy. Nienałożenie kar, nieprzeprowadzenie kontroli czy 
niezłożenie wniosków o wszczęcie postępowań jest także informacją, którą Dyrektor 
ma obowiązek przekazać Ministrowi. 

2. Podczas trzech inspekcji statków przeprowadzonych po 9 listopada 2019 r.206 
przez inspektorów nadzoru nad żeglugą, skontrolowano dokumenty armatorów 
dotyczące Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego, pomimo że od 
9 listopada 2019 r. kontrola w ww. zakresie nie należała już do właściwości 
dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, w związku z uchyleniem art. 9 ust. 2 pkt 
10 ustawy o żegludze śródlądowej207. 

(akta kontroli str. 3699, 3713, 3715) 

Dyrektor wyjaśnił: Przyczyną odnotowania kontroli dokumentów dotyczących 
Funduszu były niezmienione protokoły z inspekcji. Wzory protokołów nie zostały 
zaktualizowane i inspektorzy zaznaczali w trakcie inspekcji fakt przeprowadzenia 
kontroli. Podjęto działania w celu zmiany zarządzenia i dostosowania protokołów do 
obowiązujących przepisów. 

(akta kontroli str. 5205, 5213) 

3. Nierzetelnie przeprowadzona została przez inspektora nadzoru nad żeglugą 
kontrola statku w zakresie ważności posiadanego dokumentu bezpieczeństwa. 

W wyniku przeprowadzonej 18 października 2018 r. inspekcji statku DOMMIL-3 (nr 
rej. KZ-01-020), inspektor nadzoru nad żeglugą w protokole z przeprowadzonej 
inspekcji podał, że statek posiadał dokument bezpieczeństwa, pomimo że 
wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej nr WR-EU-T/367 
wydane przez Dyrektora UŻŚ we Wrocławiu 20 lipca 2018 r. było ważne 
do 30 września 2018 r. Zostało to ustalone w wyniku przeprowadzonego 
postępowania dotyczącego wypadku żeglugowego ww. statku, który wydarzył się 
24 października 2018 r. 

(akta kontroli str. 313-323, 326, 333-335, 3729-3730) 

Inspektor przeprowadzający kontrolę wyjaśnił: (…) sprawdzając dokument 
bezpieczeństwa statku źle odczytałem ważność tego dokumentu. Faktycznie był 
ważny do 30 września 2018 r., natomiast ja w protokole z inspekcji statku i załogi 
w dniu 18 października odnotowałem, że jest ważny (pomyliłem miesiące). 

(akta kontroli str. 3729-3731) 

4. Nie zapewniono rzetelnego dokumentowania realizacji obowiązku 
przeprowadzania kontroli dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego 
przez statek ładunku z tymi dokumentami.  

                                                      
206 Tj. 2 grudnia 2019 r., 17 stycznia 2020 r i 16 czerwca 2020 r.  
207 Z dniem 9 listopada 2019 r. (art. 55 ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych). 
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W myśl przepisów art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o żegludze śródlądowej, do właściwości 
dyrektorów UŻŚ należy kontrola dokumentów przewozowych i zgodności 
przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami. Ponadto według § 2 
pkt 12 zarządzenia nr 9/2015, w ramach czynności służbowych w zakresie kontroli 
jednostek pływających będących w ruchu, inspektorzy zobowiązani byli zwrócić 
szczególną uwagę na „kontrolę dokumentów przewozowych ze zgodnością 
przewożonego ładunku z tymi dokumentami”. W żadnym z 10 protokołów z inspekcji 
statków przeznaczonych do przewozu ładunków inspektorzy nadzoru nad żeglugą 
nie odnotowali przeprowadzenia kontroli przewożonych przez nie ładunków oraz ich 
zgodności z dokumentami przewozowymi.  

(akta kontroli str.780, 3699-3700, 3713-3715, 5220, 5223-5226) 

Dyrektor wyjaśnił: W sporządzanych z inspekcji protokołach nie zawarto wszystkich 
elementów podlegających inspekcji, brak jest również zapisów czy statek 
podlegający danej inspekcji przewoził ładunek, czy uprawiał żeglugę na pusto. 
W każdym przypadku w trakcie inspekcji statku, dokonywana jest kontrola 
dokumentów przewozowych z ładunkiem, jego prawidłowe rozmieszczenie oraz 
dopuszczalna ładowność. Inspekcje (…) udokumentowane zostały na protokołach 
skróconych jednak nie oznacza to, że elementy w nim niewymienione nie zostały 
skontrolowane. Ewentualne uchybienia zostałyby wpisane w polu uwagi. Protokoły 
skrócone sporządzane są w związku z tym, że inspekcje nie powinny zakłócać 
działalności armatorów i ograniczać do minimum postój statku w czasie 
prowadzenia czynności przez inspektorów. 

(akta kontroli str. 5277-5278) 

Wzory protokołów z inspekcji statków bez napędu (załącznik nr 1 do zarządzenia 
nr 9/2015) oraz z inspekcji statku i załogi (załącznik nr 2) w punkcie III list 
kontrolnych zawierały wiersze, w których możliwe było wpisanie przez inspektorów 
także innych elementów podlegających kontroli oraz wyniku inspekcji 
przeprowadzonej w tym zakresie. Pomimo tego w żadnym z protokołów z kontroli 
statków przeznaczonych do przewozu ładunków nie odnotowano przeprowadzenia 
kontroli dokumentów przewozowych i ich zgodności z przewożonym ładunkiem, ani 
nie odnotowano, że statek nie przewoził żadnego ładunku. Zaniechania te stanowią 
o naruszeniu kryterium rzetelności w dokumentowaniu wywiązywania się 
z obowiązków nałożonych na dyrektorów UŻŚ przepisami prawa. 

(akta kontroli str. 788-789, 3699-3700, 3713-3715, 5220, 5223-5226) 

5. Nierzetelne sporządzono roczne raporty z działalności Urzędu w zakresie 
informacji dotyczącej kontroli statków obcych bander.  

Według rocznych raportów z działalności Urzędu za 2018 r. i 2019 r., 
sporządzonych odpowiednio: 28 stycznia 2019 r. i 3 marca 2020 r., kontrole statków 
obcych bander były prowadzone wg zasad określonych w specjalnej dwujęzycznej 
„check liście”, która została opracowana wspólnie z administracją niemiecką 
i wdrożona do użytku we wrześniu 2004 r. W raportach podano, że w 2018 r. 
przeprowadzono pięć takich kontroli oraz w 2019 r. cztery. Według ustaleń kontroli 
NIK w ww. latach nie były prowadzone kontrole statków obcych bander oraz 
w Urzędzie nie stosowano dwujęzycznych list kontrolnych. 

(akta kontroli str. 111, 133, 5206, 5214-5215) 

Dyrektor wyjaśnił: W sprawozdaniach jako statki obcej bandery ujęto statki państw 
członkowskich UE, które nie powinny być traktowane jako statki obcej bandery. 
Protokoły z inspekcji statków sporządzane są w języku polskim i według moich 
informacji, inspektorzy nie mają problemów w egzekwowaniu od załóg tych statków 
informacji niezbędnych do przeprowadzenia inspekcji. (…) W rocznych 
sprawozdaniach ujęta została tzw. „check lista”, która w rzeczywistości 
nie występuje.  

(akta kontroli str. 5206, 5214-5215) 
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1.2.12. Według rejestru wypadków żeglugowych prowadzonego w Urzędzie, 
zgodnie z wymogami § 13 rozporządzenia w sprawie postępowania w związku 
z wypadkami żeglugowymi, w latach 2018-2020 (do 23 października) na terenie 
działania terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej w Szczecinie miały 
miejsce cztery wypadki żeglugowe: po jednym w 2018 r. i 2019 r.208 oraz dwa 
w 2020 r.209 Realizując obowiązek określony w art. 55 ust. 1 ustawy o żegludze 
śródlądowej Dyrektor zapewnił przeprowadzenie postępowań w celu ustalenia 
okoliczności, przyczyn, rozmiarów szkody oraz winnych spowodowania wypadku. 
Postępowania były prowadzone i dokumentowane zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu w sprawie postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi, 
za wyjątkiem odstępstw opisanych w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
W ramach prowadzonych postępowań inspektorzy Urzędu odebrali sporządzone 
przez kierowników statków meldunki, przeprowadzili oględziny miejsc wypadków, 
wykonali do celów dowodowych zdjęcia statków i miejsc wypadków210 oraz 
przesłuchali uczestników i świadków wypadków zgodnie z wymogami określonymi 
w § 8 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia. Ponadto w ramach prowadzonych postępowań 
Dyrektor występował do innych organów i podmiotów o przekazanie dokumentów 
lub udzielenie informacji. Po przeprowadzeniu ww. czynności inspektorzy, zgodnie 
z § 9 rozporządzenia w sprawie postępowania w związku z wypadkami 
żeglugowymi, dokonali analizy zgromadzonego materiału i przedstawili wnioski co 
do okoliczności, przyczyn i następstw wypadków, winnych ich spowodowania 
i określenia stopnia winy sprawców, ze wskazaniem na czym ta wina polegała, 
a także wskazali jakie przepisy zostały naruszone. Z przeprowadzonych 
postępowań zostały sporządzone protokoły. Ponadto zgodnie z regulacjami 
wewnętrznymi211 niezwłocznie przekazywano do Zespołu Monitorowania Zagrożeń 
w Ministerstwie raporty dotyczące wypadków żeglugowych. 

(akta kontroli str. 308-471, 745-757, 1315-1316, 5304) 

Tylko po wystąpieniu jednego z czterech wypadków terenowy organ administracji 
żeglugi śródlądowej powiadomiony został o wypadku przez kierownika statku, 
pomimo iż w myśl art. 54 ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, o zaistnieniu 
wypadku żeglugowego kierownik statku był zobowiązany niezwłocznie powiadomić 
dyrektora właściwego terytorialnie urzędu żeglugi śródlądowej. W dwóch 
przypadkach informację o wypadku przekazała Policja, w jednym inspektor Urzędu 
o wypadku dowiedział się z mediów. Na stronie internetowej Urzędu nie 
zamieszczono informacji o obowiązku zgłaszania wypadków żeglugowych, jakie 
zdarzenia podlegają zgłoszeniu jako wypadki żeglugowe, ani nie podano numerów 
telefonów do dokonywania zgłoszeń. 

(akta kontroli str. 356, 388-391, 437, 469-471, 777)  

 

Dyrektor, korzystając z uprawnień wynikających z art. 56 ustawy o żegludze 
śródlądowej, w wyniku przeprowadzonych postępowań udzielił (w drodze decyzji 
administracyjnej) trzem osobom uznanym za winne naruszania przepisów 
żeglugowych lub przepisów dotyczących obsługi maszyn lub urządzeń statku, 

                                                      
208 Odpowiednio: pożar części socjalnej statku oraz zderzenie skutera wodnego z łodzią motorową. 
209 Zatonięcie statku z ładunkiem piasku oraz zderzenie statku z łodzią wędkarską. 
210 Czynności takich nie przeprowadzono w przypadku zderzenia skutera wodnego z łodzią motorową. 
Skorzystano z dokumentacji postępowania prowadzonego przez Policję, ponieważ zgłoszenie wypadku zostało 
przekazane po ponad dwóch miesiącach od zaistnienia wypadku. 
211 Określonymi w: zarządzeniu nr 40 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 listopada 
2018 r. w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego oraz wprowadzania stopni alarmowych w jednostkach 
organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego 
nadzorowanych (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 41); zarządzeniu nr 15 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Monitorowania Zagrożeń, realizacji zadań 
Centralnego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowania systemu stałych dyżurów (Dz. Urz. Poz. 15) oraz 
instrukcji raportowania dla jednostek podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
obowiązującej od 1 lipca 2020 r.  
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co spowodowało lub przyczyniło się do powstania wypadku żeglugowego, 
ostrzeżenia o grożącym zawieszeniu uprawnień zawodowych. 

(akta kontroli str. 313-468) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Dyrektor nie powiadomił Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Szczecinie o zatonięciu 15 stycznia 2020 r. w Gryfinie barki motorowej 
Trans 2, w której zbiornikach znajdowało się ok. 600 litrów oleju napędowego.  

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie postępowania w związku 
z wypadkami żeglugowymi, w razie wystąpienia wypadku żeglugowego, o którym 
mowa w § 2 pkt 4 tego zarządzenia, tj. spowodowania przez statek poważnej awarii 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska212, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej niezwłocznie zawiadamia 
właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. (akta kontroli str. 384-436, 469-471) 

Dyrektor wyjaśnił, że wypadek ten nie został zakwalifikowany jako poważna awaria 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, lecz jako zatonięcie 
statku (§ 2 pkt 1). Wyjaśnił także, że: z informacji otrzymanych od inspektora 
prowadzącego postępowanie i nadzorującego czynności związane z wydobyciem 
barki wynika, że do wody przedostawały się przez cały czas pozostawania 
w zanurzeniu substancje ropopochodne. Bezpośrednio po zdarzeniu straż pożarna 
zabezpieczyła akwen wokół zatopionej barki rękawem przeciwolejowym. 
Powiadomiony został i przybył na miejsce patrol interwencyjny WIOŚ w Szczecinie. 
Strażacy systematycznie przez cały czas używali separatora i usuwali 
wydobywającą się substancję ropopochodną. Czynności te były wykonywane pod 
nadzorem WIOŚ w Szczecinie. W związku z wydłużającymi się pracami związanymi 
z wydobyciem zatopionej barki, wystosowano pismo do armatora, w którym 
powoływano się na zagrożenie dla środowiska naturalnego. Pismo skutkowało 
przyspieszeniem decyzji ubezpieczyciela, co umożliwiło zabezpieczenie środków na 
wydobycie statku. 

(akta kontroli str. 909-912, 1285-1286) 

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony środowiska, poważną awarią jest 
zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzących do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska albo powstania takiego 
zagrożenia z opóźnieniem. Z uwagi na wyciek z zatoniętego statku paliwa, które jest 
produktem ropopochodnym stanowiącym zagrożenie dla środowiska, w związku 
z obowiązkiem określonym w § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie postępowania 
w związku z wypadkami żeglugowymi, poza przekazaniem informacji 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz pomimo 
działań prowadzonych przez straż pożarną, należało poinformować o tym zdarzeniu 
także Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. 

2. Protokół przesłuchania strony, dotyczący wypadku żeglugowego, który wydarzył 
się na Kanale Leśnym „Odyńca”, nie został sporządzony przez Kierownika WNBŻ 
zgodnie z obowiązującym wzorem. 

Sporządzony 10 grudnia 2019 r. protokół przesłuchania strony nie zawierał 
następujących danych: imienia ojca, daty i miejsca urodzenia osoby 
przesłuchiwanej, jej miejsca zamieszkania (podano adres do korespondencji) oraz 
oznaczenia dokumentu tożsamości (rodzaj, numer oraz przez kogo wydany), 
pomimo iż umieszczenie w protokole takich danych przewidywał wzór protokołu 

                                                      
212 Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm., dalej: ustawa Prawo ochrony środowiska. 
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przesłuchania, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie 
postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi.  
Kierownik WNBŻ wyjaśnił: ze względu na doświadczenia nabyte w trakcie 
prowadzenia postępowań prowadzi się je w oparciu o przepisy Kpa z zachowaniem 
norm zawartych w rozporządzeniu. Wynika to z faktu, że rozporządzenie nie 
przewiduje szczegółowych norm zawartych w Kpa i w praktyce Urzędu zostało to już 
kiedyś podważone przez sąd. 

 (akta kontroli str. 375-377, 772-773) 

Pozostałe protokoły z przesłuchań stron sporządzone przez pracowników Urzędu 
w latach 2018-2020, zawierały dane wymagane obowiązującym wzorem. 

(akta kontroli str. 313-468)  

3. Dyrektor nie informował kierowników statków oraz armatorów o delegowaniu 
inspektorów do dokonania oględzin miejsca wypadku oraz przesłuchania 
uczestników i świadków wypadku bądź wyznaczeniu innego miejsca i terminu dla 
wykonania ww. czynności. 

W aktach prowadzonych postępowań powypadkowych brak było dokumentów lub 
adnotacji potwierdzających realizację przez Dyrektora obowiązku, o którym mowa 
w § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie postępowania w związku z wypadkami 
żeglugowymi, tj. poinformowania kierownika statku oraz armatora o delegowaniu 
inspektorów do dokonania oględzin miejsca wypadku oraz przesłuchania 
uczestników i świadków wypadku bądź wyznaczeniu innego miejsca i terminu dla 
wykonania ww. czynności. Dyrektor wyjaśnił, że: delegowanie inspektorów celem 
dokonania czynności związanych z zaistniałymi wypadkami żeglugowymi odbywa 
się w oparciu o funkcjonujący w Urzędzie umowny podział organizacyjny. (…) 
Zasięg terytorialny poszczególnych placówek określony jest w zakresach 
obowiązków i uprawnień inspektorów. W wyjaśnieniach podał, że: prowadzone 
postępowania i wykonywane przez inspektorów czynności wykonywane były 
natychmiast po zaistniałych zdarzeniach, za wiedzą i w obecności armatorów. 
Wynikało to z konieczności rzetelnego przeprowadzenia postępowania, 
zabezpieczenia dowodów, czy również wykonania czynności przesłuchania 
świadków zdarzenia. Po wykonaniu tych czynności dalsze wykonywane były 
z zachowaniem informacji na piśmie przesyłanych do wiadomości stron. 
Dochowanie zapisów § 7.3 możliwe jest w sytuacjach, gdy informacja o wypadku 
żeglugowym została przekazana w czasie uniemożliwiającym wykonanie czynności 
na miejscu zdarzenia, wówczas konieczne jest informowanie armatora 
o delegowaniu i wyznaczeniu miejsca przeprowadzenia czynności.  

(akta kontroli str. 469-471, 909, 1285)  

Treść § 7 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie postępowania w związku z wypadkami 
żeglugowymi wskazuje, że informacja o delegowaniu inspektora (inspektorów) 
powinna być przekazana zarówno w przypadku delegowania inspektorów celem 
dokonania oględzin miejsca wypadku oraz przesłuchania uczestników i świadków 
wypadku (sytuacja wskazana w ust. 1), jak również w przypadku wyznaczenia 
innego miejsca i terminu dla wykonania takich czynności (sytuacja wskazana 
w ust. 2). 

1.2.13. W myśl przepisów art. 357 ustawy Prawo wodne, organy administracji 
żeglugi śródlądowej pełnią funkcje inwestora w zakresie budowy, przebudowy lub 
modernizacji śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. 
Dyrektor wyjaśnił: (…) zasadniczą kwestią, która umożliwiłaby realizację ww. zadań 
jest konieczność uprzedniego wydania aktu wykonawczego, o którym mowa 
w art. 193 ust. 7 ustawy Prawo wodne. (…) Do chwili obecnej Rada Ministrów nie 
wydała rozporządzenia, o którym mowa w art. 193 ust. 3 ustawy Prawo wodne i tym 
samym nie określiła, które śródlądowe drogi wodne mają szczególne znaczenie 
transportowe. (…) brak jest podstaw prawnych do realizowania przez organy 
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administracji żeglugi śródlądowej inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub 
modernizacji śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. 

 (akta kontroli str. 1329-1331) 

1.2.14. W latach 2018-2020 (do 30 września) w Urzędzie wydano dla sześciu 
podmiotów 20 zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych, upoważniających do 
wielokrotnego wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach213. 
W wyniku kontroli siedmiu z nich stwierdzono, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy 
o wykonywaniu prac podwodnych, zezwolenia wydane zostały w drodze decyzji 
administracyjnej w związku z wnioskami organizatorów prac podwodnych, 
do których dołączono kopie certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań 
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub Urząd dysponował kopią 
takich certyfikatów wydanych organizatorom prac. Wszystkie objęte kontrolą 
zezwolenia wydano na podstawie wniosków niezawierających kompletnych danych 
wymaganych wzorem wniosku oraz nie zapewniono należytej rzetelności przy ich 
wydawaniu. Zagadnienia te zostały opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Okres ważności pięciu objętych badaniem zezwoleń, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy 
o wykonywaniu prac podwodnych, nie przekraczał sześciu miesięcy. Dwa wydano 
na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Ponadto we wszystkich objętych badaniem 
zezwoleniach nie zamieszczano pouczenia dotyczącego prawa do złożenia 
odwołania i nieprawidłowo ustalono opłaty za wydanie czterech zezwoleń. 
Zagadnienia te opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Przed wydaniem zezwoleń Dyrektor nie korzystał z możliwości przeprowadzenia 
kontroli stanu technicznego sprzętu nurkowego oraz wyposażenia bazy prac 
podwodnych, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy o wykonywaniu prac 
podwodnych. Jak wyjaśnił: (…) z uwagi na brak przesłanek do przeprowadzenia 
takiej kontroli. Ważność dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 
zawodowych przez osoby wykonujące prace podwodne kontrolowana była przed 
wydaniem zezwoleń, na podstawie kopii dokumentów złożonych przez 
wnioskodawców, potwierdzających posiadane uprawnienia.  

(akta kontroli str. 768-769, 1071-1104, 1320-1324, 3119, 4113-4116, 5297-5300) 

W kontrolowanym okresie nie wydawano dzienników prac podwodnych, 
do prowadzenia których zobowiązani są kierownicy prac podwodnych, na podstawie 
art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o wykonywaniu prac podwodnych. Zgodnie z art. 8 ust. 3 
ww. ustawy, dziennik prac podwodnych wydaje, na wniosek organizatora prac 
podwodnych, i rejestruje jego wydanie właściwy miejscowo dyrektor urzędu 
morskiego albo dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej. Dyrektor wyjaśnił: (…) 
organizatorzy prac nie występowali o wydanie dzienników prac podwodnych (…) 
Dziennik wydany przez właściwego miejscowo dyrektora urzędu morskiego jest 
uznawany również podczas prac na wodach śródlądowych. Podczas 
przeprowadzonej kontroli podmiotu wykonującego prace podwodne 04.05.2020 r. 
został skontrolowany dziennik prac podwodnych, który znajdował się w miejscu 
prowadzenia prac i był prowadzony prawidłowo. 

(akta kontroli str. 1326) 

Według informacji zasięgniętej od Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, wydał on i zarejestrował 
12 dzienników prac podwodnych w 2018 r., 60 w 2019 r. oraz 90 w 2020 r.  

(akta kontroli str. 1484) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

                                                      
213 Z tego: w 2018 r. - dziewięć; w 2019 r. - siedem oraz do 30 września 2020 r. - cztery.  
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1. Przed wydaniem zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych, nie zapewniono 
uzupełnienia przez organizatorów prac wymaganych danych w złożonych przez nich 
wnioskach o wydanie zezwoleń.  

Wszystkie objęte kontrolą zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych214 wydano 
pomimo braku we wnioskach kompletnych wymaganych danych, określonych 
we wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie 
określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych. 
W czterech przypadkach wnioskodawcy nie podali celu i rodzaju prac podwodnych 
oraz ich głębokości. W dwóch nie wskazali miejsca zamierzonego prowadzenia prac 
podwodnych. W żadnym z wniosków nie wskazano godzin zamierzonego 
rozpoczęcia i zakończenia wykonywania prac podwodnych, a w pięciu nie określono 
miejsca zainstalowania bazy prac podwodnych. W dwóch wnioskach brak było 
podpisu kierownika prac podwodnych, a w jednym wniosku wskazano, że dotyczy 
on wykonywania prac podwodnych na obszarach morskich. Pomimo braków, w tym 
danych niezbędnych do wskazania w zezwoleniu, takich jak miejsce i rodzaj 
wykonywanych prac podwodnych, w żadnym z ww. przypadków nie wezwano 
wnioskodawców do uzupełnienia lub ich zmiany. Zgodnie z art. 64 §  2 ustawy Kpa, 
jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy 
wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje 
pozostawienie podania bez rozpoznania. 

(akta kontroli str. 1071-1103) 

Dyrektor wyjaśnił: Cel wykonywania prac podwodnych, ich rodzaj, czy też godziny 
rozpoczęcia są danymi przekazywanymi zgodnie z wydanym zezwoleniem, 
w którym jest zapis o powiadomieniu Urzędu o rozpoczęciu i zakończeniu prac 
podwodnych. (…) Jeśli chodzi o określenie dokładnego miejsca zainstalowania bazy 
prac podwodnych, to wnioskodawca podał tę informację zleceniodawcy. (…) Wzór 
wniosku o wykonywanie prac podwodnych jest tożsamy dla obszarów morskich 
i śródlądowych dróg wodnych. Istotna jest informacja do kogo adresowany jest 
wniosek i na jaki obszar wydane jest zezwolenie. W przypadku wniosku A(…), 
wnioskujący przez pomyłkę przedłożył wniosek, w którego tytule zamiast 
śródlądowych dróg wodnych zostały obszary morskie. Wyszczególnione we wniosku 
informacje, jak cel, rodzaj, głębokość i miejsce prac przekazywane są telefonicznie 
przed rozpoczęciem i zakończeniem prac podwodnych. Przy rozpatrywaniu 
wniosków firmy A(…) uznano, że organizator jest również kierownikiem prac 
podwodnych. (…) Informacje jak miejsce zlokalizowania bazy prac podwodnych, 
godziny rozpoczęcia i zakończenia prac, niemożliwe do ustalenia w chwili ubiegania 
się o zezwolenie, zostały uznane za dopuszczalne w oparciu o zapis w zezwoleniu, 
nakazujący informowanie Urzędu o każdorazowym rozpoczęciu i zakończeniu prac. 
(…) Są to dane zmienne, wymagające każdorazowo informowania Urzędu 
niezwłocznie po ich ustaleniu. 

(akta kontroli str.1320-1322) 

Braki we wnioskach powinny zostać uzupełnione, a wątpliwości wyjaśnione przed 
wydaniem przez organ zezwoleń. Organizator prac podwodnych nie został 
wymieniony we wniosku z 19 grudnia 2018 r. jako osoba, która będzie jednym 
z kierowników prac podwodnych, ale jako członek ekipy prac podwodnych. 
Analogiczna sytuacja miała miejsce we wniosku z 30 sierpnia 2019 r. 
Nieuprawnionym było zatem przyjęcie przez organ, że organizator prac podwodnych 
jest jednocześnie ich kierownikiem i odstąpienie od uzupełnienia wniosków o podpis 
kierownika prac podwodnych. W wydanych przez organ zezwoleniach 
na wykonywanie prac podwodnych Sz-433-09/2018 oraz BŻ.438.20.2019.AC(2), 
nie wskazano tej osoby wśród osób, które będą kierowały wykonywaniem prac 

                                                      
214 SZ-433-01/2018, SZ-433-05/2018, Sz-433-09/2018, BŻ.438.19.2019.AC(2), BŻ.438.20.2019.AC(2), 
BŻ.438.2.2020.MP(1) oraz BŻ.433.4.2020.AC. 

http://lex.nik.gov.pl/#/search-hypertext/16784712_art(64)_1?pit=2020-11-18
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podwodnych. We wzorze wniosku o wydanie zezwolenia na wielokrotne 
wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na śródlądowych drogach 
wodnych, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie określenia 
wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych, przewidziano 
podanie przez wnioskodawcę daty i godziny zamierzonego, a nie faktycznego 
rozpoczęcia i zakończenia prac podwodnych, niezależnie od tego, że we wzorze 
zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych, stanowiącym załącznik nr 3 
do ww. rozporządzenia wskazano obowiązek powiadomienia Urzędu o każdym 
rozpoczęciu i zakończeniu prac podwodnych. 

(akta kontroli str.1079-1083, 1088-1092) 

2. Nie zapewniono należytej rzetelności przy wydawaniu zezwoleń na wykonywanie 
prac podwodnych: 

a) w zezwoleniach na wykonywanie prac podwodnych Sz-433-09/2018 oraz 
BŻ.438.20.2019.AC(2) wskazano, że wielokrotne wykonywanie prac podwodnych 
będzie wykonywane na całym na terenie działania terenowego organu administracji 
żeglugi śródlądowej, pomimo iż wnioskodawcy nie określili we wnioskach w jakich 
miejscach zamierzają prowadzić prace podwodne. 

(akta kontroli str. 1079-1083, 1088-1092) 

Dyrektor wyjaśnił, że miejsce wykonywania prac zostało wskazane w oparciu 
o wcześniejsze wnioski podmiotu i rozszerzone na cały obszar działania Urzędu, tak 
jak to miało miejsce w przypadku wszystkich wydawanych zezwoleń. 
Przewodniczący TKI wydający zezwolenia z upoważnienia Dyrektora wyjaśnił, że 
podmioty te regularnie występowały o zezwolenia z uwagi na konieczność 
zachowania możliwości świadczenia usług z zakresu prac podwodnych i mimo, że 
organizator nie wskazał miejsca wykonywania prac, zezwolenie wydane zostało 
z właściwością miejscową zasięgu terytorialnego Urzędu.  

(akta kontroli str. 1322, 4144) 

b) we wszystkich objętych badaniem zezwoleniach nie wskazano rodzaju 
wykonywanych prac podwodnych. Podanie rodzaju prac przewidywał wzór 
zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych określony w załączniku nr 3 
do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia 
na wykonywanie prac podwodnych. 

(akta kontroli str. 1071-1103) 

Dyrektor wyjaśnił: w zezwoleniach nie wpisywano rodzaju prac z uwagi na fakt, że 
wnioskujący w momencie ubiegania się o zezwolenie nie dysonuje wiedzą 
o zakresie otrzymanych zleceń, co wynika z konieczności zachowania 
konkurencyjności. 

(akta kontroli str. 1323) 

Dwóch organizatorów prac podwodnych podało w trzech złożonych wnioskach 
rodzaj zamierzonych do wykonania prac (m.in. dokonywanie napraw, przeglądów, 
remontów nabrzeży Bulwar Gdański, Nabrzeże Elbląskie, Nabrzeże Piastów 
Pomorskich, przyczółków mostów : Cłowego, Portowego, ścianek szczelnych, prac 
przy budowie nowych i istniejących obiektów hydrotechnicznych na głębokościach 
do 10 m). 

(akta kontroli str. 1071-1103) 

c) w zezwoleniu BŻ.438.20.2019.AC(2) w składzie ekipy prac podwodnych 
wskazano jedną osobę, która nie została ujęta we wniosku organizatora prac 
podwodnych i jednocześnie nie podano jednej osoby wskazanej we wniosku. 

(akta kontroli str. 1088-1092) 

Przewodniczący TKI, który podpisał zezwolenie z upoważnienia Dyrektora wyjaśnił, 
że przyczyną błędu było opracowywanie zezwolenia w oparciu o wcześniej wydane 
dla tego podmiotu, w którym w składzie ekipy była ta osoba. 

(akta kontroli str. 4144)  
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3. W decyzjach administracyjnych dotyczących zezwoleń na wykonywanie prac 
podwodnych nie zamieszczano pouczenia. Zaniechano także podania uzasadnienia 
w przypadkach, gdy wydane zezwolenie nie było w pełni zgodne z wnioskiem 
organizatora prac podwodnych. 

a) żadne z objętych badaniem zezwoleń nie zawierało pouczenia dotyczącego 
prawa do złożenia przez organizatora prac podwodnych odwołania od wydanego 
zezwolenia w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do organu administracji 
publicznej wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
Umieszczenie pouczenia przewidywał wzór zezwolenia na wykonywanie prac 
podwodnych, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie określenia 
wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych. 
(akta kontroli str. 1071-1072, 1075-1076, 1079-1080, 1084-1085, 1088-1089, 1093-

1094, 1099-1100) 

b) zaniechano podania uzasadnienia, przewidzianego we wzorze zezwolenia, 
w przypadkach, gdy wydane zezwolenia nr Sz-433-05/2018, Sz-433-09/2018, 
BŻ.438.19.2019.AC(2), BŻ.438.20.2019.AC(2) oraz BŻ.433.4.2020.AC nie były 
w pełni zgodne z wnioskiem złożonym przez organizatora prac podwodnych.  

(akta kontroli str. 1071-1103) 

Dyrektor wyjaśnił: pouczenia nie były zamieszczane na zezwoleniach wydawanych 
zgodnie ze składanymi wnioskami, jednak każdorazowo podmiot ubiegający się 
o zezwolenie otrzymał pouczenie ustne. (…) Uzasadnienia w wydawanych 
zezwoleniach nie były podawane, gdyż były wydawane zgodnie ze składanymi 
wnioskami. 

(akta kontroli str. 1324) 

W myśl przepisów art. 6 ust. 1 ustawy o wykonywaniu prac podwodnych, zezwolenia 
na wykonywanie prac podwodnych na śródlądowych drogach wodnych wydawane 
są w drodze decyzji administracyjnej. Elementy składowe decyzji administracyjnej 
wymienione zostały w art. 107 § 1 Kpa. Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 ww. ustawy, 
decyzja zawiera pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz 
o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania.  

Zezwolenie SZ.433-05-244/2018, BŻ.438.20.2019.AC(2) nie były zgodne ze 
złożonymi przez organizatorów prac wnioskami w zakresie terminów wykonywania 
prac podwodnych i składu ekipy prac podwodnych, zezwolenia SZ-433-09/2018, 
BŻ.438,19.2019.AC(2), BŻ.438.20.2019.AC(2) w zakresie wprowadzenia 
ograniczenia dotyczącego upoważnienia osób do wykonywania prac podwodnych 
do dnia ważności dyplomów nurka.  

(akta kontroli str. 1071-1103) 

4. Dwa z siedmiu objętych badaniem zezwoleń na wielokrotne wykonywanie prac 
podwodnych wydano na okres dłuższy od dopuszczalnego przepisami.  

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o wykonywaniu prac podwodnych, właściwy 
miejscowo dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej może wydać zezwolenie 
upoważniające do wielokrotnego wykonywania prac podwodnych na małych 
głębokościach z terminem ważności do sześciu miesięcy. Dwa zezwolenia - 
BŻ.438.19.2019.AC(2) i BŻ.438.20.2019.AC(2) wydane zostały na jeden rok. 

(akta kontroli str. 1084-1085, 1088-1089) 

Przewodniczący TKI, który podpisał ww. zezwolenia z upoważnienia Dyrektora 
wyjaśnił, że doszło do pomyłki w terminie ważności dokumentów.  

(akta kontroli str. 4142-4144) 

5. Nieprawidłowo ustalono opłaty za wydanie czterech zezwoleń na wykonywanie 
prac podwodnych (z siedmiu objętych kontrolą).  

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o wykonywaniu prac podwodnych, opłata za 
wydanie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na śródlądowych drogach 
wodnych wynosi 200 j.t. Wartość złotową jednostki taryfowej stanowi równowartość 
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0,2 SDR - Specjalnych Praw Ciągnienia (jednostki rozrachunkowej 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego) liczona według średniego kursu 
walutowego z poprzedniego tygodnia, podanego w tabelach kursowych 
Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z art. 17 ust. 4 pkt 2 i art. 24 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim215. Za wydanie trzech  
zezwoleń216 (z siedmiu objętych kontrolą) ustalono i pobrano opłaty niższe od 
należnych o jeden złoty za każde z nich i za wydanie jednego217 opłatę niższą o dwa 
złote. 

(akta kontroli str. 1064-1070, 1104, 1382-1389, 3119) 

Dyrektor wyjaśnił: opłaty za wydanie zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych 
były obliczane zgodnie z załącznikiem - opłaty za wydawanie dokumentów 
i przeprowadzanie egzaminów - do ustawy o wykonywaniu prac podwodnych z dnia 
17 października 2003 r., według średniego kursu walutowego z poprzedniego 
tygodnia podanego w tabelach kursowych NBP. (…). W wyjaśnieniach podał – 
należność była obliczana po wystawieniu i podpisaniu zezwolenia. Wskazane 
w  pytaniu nieznaczne rozbieżności wynikają z różnych dat wystawienia zezwolenia, 
obliczenia należności oraz faktycznego wydania zezwolenia przez co okres 
uśredniania kursu nie był jednoznaczny. (…) Jednocześnie informuję, że w roku 
2021 zaplanowano weryfikację oraz aktualizację procedur związanych 
z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie prac podwodnych w tym 
w szczególności z naliczaniem stosownych opłat za wydanie ww. zezwoleń. 

(akta kontroli str. 1104, 1325, 1382-1389, 3119, 4115-4116) 
 
 

1.2.15. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 4 ustawy o przewozie 
towarów niebezpiecznych Dyrektor prowadził ewidencję wydanych i przedłużanych 
odpowiednich świadectw eksperta ADN, zawierającą dane, o których mowa 
w art. 34 ust. 2 ww. ustawy218. W latach 2018-2020 (III kw.) Dyrektor wydał 76 
świadectw eksperta ADN, pięć świadectw eksperta ADN do spraw przewozu gazów 
i cztery świadectwa eksperta do spraw przewozu chemikaliów. Ponadto wydał dwa 
wtórniki świadectw eksperta ADN i przedłużył ważność pięciu świadectw.  
W wyniku badania 10 spraw219 ustalono, że świadectwa były zgodne ze wzorem 
określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla 
ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami 
żeglugi śródlądowej220 oraz wypełnione zgodnie z wymogami określonymi w § 16 
tego rozporządzenia. Osoby, które otrzymały świadectwo eksperta ADN spełniały 
wymogi określone w art. 32 ust. 5 pkt 1-3 ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych. Osoba, która otrzymała świadectwo eksperta ADN ds. przewozu 
gazów (nr 06140225221) spełniała wymogi określone w art. 32 ust. 6 pkt 1 i 2 
ww. ustawy, nie spełniała natomiast wymogu określonego w pkt. 3, tj. w okresie 
dwóch lat przed złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs 
eksperta ADN do spraw przewozu gazów (3 marca 2020 r.) nie posiadała wpisów 

                                                      
215 Dz. U. z 2020 r. poz. 2027. 
216 Sz-433-01/2018, SZ-433-09/2018 i BŻ.438.19.2019.AC(2). 
217 BŻ.433.4.2020.AC. 
218 W odniesieniu do objętych kontrolą świadectw, wpisy w ewidencji były kompletne i zgodne z dokumentacją 
źródłową. 
219 Badaniem objęto osiem spraw dotyczących wydania i przedłużania świadectw (9,4%) oraz dwa (wszystkie) 
dotyczące wydania wtórników świadectw. 
220 Dz. U. poz. 1045, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw 
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. 
221 Wydane w październiku 2020 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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w żeglarskiej książeczce pracy potwierdzających przepracowanie co najmniej 
jednego roku na zbiornikowcu przeznaczonym do przewozu gazów222. 

(akta kontroli str. 9, 151-158, 174-279, 5303)  

Dyrektor wyjaśnił: zgodnie z punktem 8.2.1.5. Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów 
niebezpiecznych (ADN) wraz z załączonymi przepisami obowiązującymi 
od 1 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1734223), eksperci do spraw przewozu 
gazów powinni wziąć udział w szkoleniu dokształcającym obejmującym co najmniej 
cele, o których mowa w ppkt 8.2.2.3.3.1. (…) Świadectwo eksperta powinno być 
wydane osobom, które po przeszkoleniu zdały egzamin dotyczący przewozu gazów 
i wykazały się świadectwem pracy nie mniej niż 1 rok na pokładzie statku typu G 
w okresie 2 lat przed egzaminem lub po egzaminie. Z uwagi na fakt, że ADN jest 
umową międzynarodową, stanowi ona akt nadrzędny wobec krajowych aktów 
prawnych. (…) Powyższy przepis umowy ADN daje możliwość odbycia wymaganej 
praktyki zarówno 2 lata przed przystąpieniem do egzaminu, jak i 2 lata 
po egzaminie, tak aby kandydaci, którzy nie posiadają jeszcze okresu 1 roku 
praktyki nie byli wykluczeni z możliwości zdawania egzaminu na eksperta ADN 
do spraw przewodu gazów. 

(akta kontroli str. 969-970, 973-979) 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, świadectwa 
eksperta ADN zostały wydane na okres pięciu lat licząc od dnia złożenia z wynikiem 
pozytywnym egzaminu, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 tej ustawy. Świadectwo 
(nr 06140139) przedłużono zgodne z wymogami określonymi w art. 34 ust. 3 tej 
ustawy. Świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu gazów (nr 061400225) 
wydano z terminem ważności do dnia upływu ważności świadectwa eksperta ADN 
(7 czerwca 2024 r.).  Artykuł 34 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych 
stanowi, że świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu gazów dyrektor wydaje 
na okres pięciu lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu 
kończącego kurs na eksperta ADN do spraw przewozu gazów. Dyrektor wyjaśnił, że 
data ważności ww. świadectwa uwarunkowana była datą ważności świadectwa ADN 
podstawowego (nr 06140181). Zgodnie z punktem 8.2.2.8.3 umowy 
międzynarodowej, świadectwa powinny być wydawane kandydatom, którzy 
spełniają warunki 8.2.1.5 (szkolenie specjalistyczne „gaz”); w takim przypadku 
wydaje się nowe świadectwo zawierające świadectwo szkolenia podstawowego 
i świadectwa specjalistyczne. Nowe świadectwo, które ma zostać wydane, jest 
ważne przez pięć lat od daty zdania egzaminu po szkoleniu podstawowym. 

(akta kontroli str. 9, 174-279, 4029-4030, 5303) 

Bez podstawy prawnej pobierano opłaty za wydanie świadectw eksperta ADN oraz 
nie zapewniono prawidłowego oznaczenia wtórników dokumentów. Zagadnienia te 
opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 9, 174-279, 4029-4030, 5303) 
 

Na wydawanych przez Dyrektora świadectwach eksperta ADN, eksperta ADN 
do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów 
umieszczano hologramy, pomimo iż ich wzór określony w załączniku 
do rozporządzenia w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa 

                                                      
222 Według wyciągu pływania z dnia 29 września 2020 r. znajdującego się w aktach sprawy (sporządzonego na 
podstawie książeczki żeglarskiej nr 0019158), do dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, osoba ta 
posiadała potwierdzenie przepracowania ośmiu miesięcy i 19 dni w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie 
egzaminu. 
223 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych 
do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów 
niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r., 
dalej: umowa międzynarodowa. 
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przewozu towarów niebezpiecznych nie wskazywał hologramu, jako elementu 
ww. świadectw. 

(akta kontroli str. 176-279) 

Dyrektor wyjaśnił, że hologramy umieszczane są na świadectwach od stycznia 
2003 r. i mają na celu zabezpieczenie dokumentów przed możliwością 
nieuprawnionego powielania świadectwa. W wyjaśnieniach podał, że w ciągu 
ostatnich kilku lat wielokrotnie zdarzały się przypadki podrobienia dokumentów 
kwalifikacyjnych w żegludze śródlądowej, szczególnie u osób pracujących 
za granicą. 

(akta kontroli str. 972) 

Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 34 ust. 2 ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych, Dyrektor niezwłocznie224 przekazał Dyrektorowi Transportowego 
Dozoru Technicznego informacje dotyczące osób, którym wydał lub przedłużył 
odpowiednie świadectwo, określone w art. 34 ust. 2 pkt 1-5 tej ustawy. 

(akta kontroli str. 9, 174-279, 4029-4030, 5303) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nienależnie (bez podstawy prawnej) pobierano opłaty za wydanie świadectw 
eksperta ADN. 

W wyniku badania dziesięciu spraw dotyczących wydania świadectw eksperta ADN 
stwierdzono, że w pięciu przypadkach225 (50%) pobrano opłatę w kwocie 20 zł 
za wydanie świadectwa, a w jednym226 (10%) 25 zł. Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy 
o przewozie towarów niebezpiecznych, koszty związane z wydawaniem 
odpowiednich świadectw eksperta ADN, ich przedłużaniem lub wydawaniem ich 
wtórników są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 
minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej. Także rozporządzenie w sprawie 
egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów 
niebezpiecznych nie przewidywało pobierania takich opłat, za wyjątkiem opłaty 
za wydanie wtórnika odpowiedniego świadectwa eksperta ADN. Ogółem kwota 
pobranych z tego tytułu opłat w kontrolowanym okresie wynosiła 900 zł. 

(akta kontroli str. 176-279) 

Dyrektor wyjaśnił, że opłaty zostały pobrane omyłkowo. Zaprzestano ich pobierania 
po dokonaniu analizy obowiązujących aktów prawnych regulujących wydawanie 
świadectw ADN w 2019 r. W wyjaśnieniach podał także: (…) krajowe akty prawne 
regulujące wydawanie świadectw eksperta ADN są w dużej mierze niespójne 
z aktami prawa unijnego, co nie pozostało bez wpływu na omyłkowe pobieranie 
opłat. Opłaty zostały pobrane analogiczną kwotą jak wskazana za wydanie wtórnika 
świadectwa ADN, wynikającą z załącznika do ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 
o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 43). Potwierdzenie dokonania 
opłaty za świadectwo nr 06140151 na kwotę 25 zł wpłynęło do Urzędu drogą 
mailową. Urząd skontaktował się z osobą, która dokonała wpłaty w celu zwrotu 
należności. Osoba ta, mimo deklaracji przekazania stosownych informacji, 
nie uczyniła tego. Ponowna próba kontaktu nie powiodła się. 

(akta kontroli str. 968-969, 4029-4030) 

2. Nie zapewniono prawidłowego oznaczania wtórników wydanych świadectw 
eksperta ADN. 

Na wtórniku świadectwa eksperta ADN nr 06140155 umieszczono na każdej stronie 
odcisk stempla o treści „DUPLIKAT”, a na wtórniku świadectwa nr 06140183 odcisk 
stempla o treści „WTÓRNIK” zamieszczono tylko na pierwszej stronie wtórnika. 

                                                      
224 Od jednego do siedmiu dni od wydania świadectwa. W jednym przypadku po upływie 18 dni. 
225 Świadectwa o numerach: 06140139 z 19 marca 2018 r.; 061400155 z 27 kwietnia 2018 r.; 06140164 
z 5 października 2018 r.; 06140177 z 7 grudnia 2018 r. oraz 06140183 z 29 lutego 2019 r.  
226 06140151 z 27 kwietnia 2018 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W myśl § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw 
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, dyrektor urzędu żeglugi 
śródlądowej, wydając wtórnik, składa na każdej stronie świadectwa czerwony odcisk 
stempla o treści "WTÓRNIK". 

(akta kontroli str. 176-177, 254-279) 

Dyrektor wyjaśnił, że odcisk stempla „DUPLIKAT” został zastosowany omyłkowo,  
oraz że Urząd zobowiązuje się do większej staranności przy stemplowaniu 
nowowydanych dokumentów. 

(akta kontroli str. 972) 

1.2.16 W latach 2018-2020 Dyrektor nie wydał żadnego świadectwa dopuszczenia 
statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych ani tymczasowego świadectwa 
ADN. Nie wydawał również wtórników świadectw ADN. 
Nie przeprowadzał kontroli spełniania wymagań przez ciśnieniowe urządzenia 
transportowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych. Jak wyjaśnił, do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o wydanie 
świadectwa oraz o przeprowadzenie takich kontroli. W tym czasie Dyrektor 
nie otrzymywał od uczestników przewozu towarów niebezpiecznych sprawozdań, 
o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit c. ww. ustawy, w zakresie przewozu żeglugą 
śródlądową towarów niebezpiecznych. Nie wpłynął również żaden raport 
o zaistnieniu poważnego wypadku lub awarii w związku z przewozem towarów 
niebezpiecznych żeglugą śródlądową, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz 
art. 40 ust. 2 tej ustawy. 

(akta kontroli str. 143-149, 661-662, 5297-5300) 

1.2.17 W związku z realizacją Projektu RIS, objętego umową o dofinansowanie 
nr POIS.03.02.00-00-0007/16-02 z 18 lipca 2018 r., od zakończenia w Urzędzie 
kontroli NIK P/19/030 - Działania na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych227, 
Dyrektor przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz 
jedno rozeznanie rynku, w wyniku których zawarte zostały umowy dotyczące: 
świadczenia usług inżyniera kontraktu w ramach Projektu RIS228; zaprojektowania, 
budowy i uruchomienia systemu informacji rzecznej w ramach Projektu RIS229 oraz  
świadczenia usług specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości Projektu RIS230. 
Powyższe zamówienia były przedmiotem kontroli Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych231. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W ww. okresie nie były 
przeprowadzane inne kontrole Projektu RIS. 
(akta kontroli str. 3754-3756, 3765-3766, 3831-3848, 3864-3866, 3895-3904, 3921-

3923, 5033-5036, 5038, 5282) 

Dyrektor, po unieważnieniu trzeciego postępowania przetargowego 
na zaprojektowanie i budowę budynku biurowego i przeprowadzeniu w listopadzie 
2018 r. przez inżyniera projektu wizji lokalnej pomieszczeń w budynku stanowiącym 
dotychczasową siedzibę Urzędu pod kątem możliwości realizacji prac adaptacyjnych 
dotyczących przystosowania dostępnych powierzchni na potrzeby Centrum RIS, 
pismem z 20 grudnia 2018 r., zwrócił się do CUPT o wyrażenie zgody na zmianę 
zakresu Projektu RIS, polegającą na wykreśleniu zadania pt. „Przebudowa budynku 
UŻŚ i Centrum RIS”. W uzasadnieniu wniosku wskazał m.in. że nie ma możliwości 
realizacji założonych prac budowlanych w dotychczas przyjętym harmonogramie ze 

                                                      
227 Czynności kontrolne zakończono 13 września 2019 r., dalej kontrola P/19/030. 
228 Umowa nr 39/2019, zawarta 22 października 2019 r. na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2020 r. 
Za wykonanie ww. usług ustalone zostało wynagrodzenie ryczałtowe 622 687,5 zł, płatne co miesiąc 
po zatwierdzeniu przez zamawiającego miesięcznego raportu. 
229 Umowa nr 12/2020, zawarta 13 marca 2020 r. na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2020 r. 
Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone zostało wynagrodzenie w łącznej wysokości 15 394 850 zł. 
W umowie strony ustaliły dwa odbiory częściowe, odbiór końcowy oraz płatność na podstawie dwóch faktur 
przejściowych i faktury końcowej. 
230 Umowa nr 03/2020, zawarta 13 stycznia 2020 r. na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2020 r. 
Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone zostało wynagrodzenie w łącznej wysokości 38 400 zł. 
231 Dalej: CUPT. 
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względu na trudny charakter inwestycji. 14 lutego 2019 r. Dyrektor CUPT 
poinformował, że Instytucja Zarządzająca POIiS wyraziła zgodę na usunięcie 
z zakresu rzeczowego projektu ww. zadania i zastąpienia go zadaniem dotyczącym 
rozbudowy istniejącego Centrum RIS. Po kolejnej analizie możliwości dostosowania 
dotychczasowej siedziby do nowych potrzeb wynikających z założeń projektu oraz 
w związku ze zmianą sposobu zarządzania i wykorzystania budynku 
administrowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, w tym wynajmu pomieszczeń, 
po przeprowadzonych konsultacjach stwierdzono możliwość rozbudowy Centrum 
RIS w oparciu zaproponowane nowe pomieszczenia na potrzeby serwerowni oraz 
powiększonego Centrum RIS. Aneksem do umowy o dofinansowanie Projektu RIS 
z 10 lipca 2019 r. zaktualizowany został harmonogram jego realizacji, w którym nie 
ujęto zadania nr 4, pn. „Przebudowa budynku na potrzeby Centrum RIS oraz 
siedziby Urzędu”. Termin realizacji projektu ustalono na okres od 1 marca 2016 r. 
do 31 grudnia 2020 r., a kwalifikowalność wydatków do 31 marca 2021 r. Planowana 
data zakończenia i rozliczenia projektu została określona na pierwszy kwartał 
2021 r. Zmianie uległ całkowity koszt realizacji projektu (z 32 000 000 zł 
do 21 402 300,73 zł) i kwota dofinansowania (z 20 000 000 zł do 19 994 944,05 zł).  

(akta kontroli str. 655-659, 3757-3764) 

Dyrektor 2 października 2020 r. skierował do CUPT wniosek o wyrażenie zgody 
na przedłużenie okresu realizacji Projektu RIS do 31 grudnia 2021 r.232 Jako 
przyczynę braku możliwości realizacji projektu w wyznaczonym terminie wskazał 
zdarzenie siły wyższej w postaci pandemii COVID–19233, które w sposób 
bezpośredni dotyczyło wykonawcy, posiadającego siedzibę w Belgii. CUPT wyraził 
zgodę na proponowane zmiany i 7 grudnia 2020 r. zawarty został aneks 
nr POIS.03.02.00-00-0007/16/-02 do ww. umowy. Całkowity koszt realizacji projektu 
ustalony został na 20 445 372,48 zł, a kwota dofinansowania na 19 142 343,40 zł. 

(akta kontroli str. 3768-3818) 

Wykonawca zaprojektowania, budowy i uruchomienia systemu informacji rzecznej 
w ramach Projektu RIS 5 października 2020 r. złożył wniosek o przedłużenie terminu 
realizacji umowy ze względu na okoliczności związane z wystąpieniem pandemii 
COVID-19 , wpływające na należyte wykonanie umowy. 

(akta kontroli str. 3828-3829, 3905, 5228-5230) 

Po wyrażeniu zgody przez CUPT na przedłużenie realizacji rzeczowej projektu 
Dyrektor zawarł aneksy: 10 grudnia 2020 r. do umowy z wykonawcą, przedłużając 
termin jej obowiązywania do 31 marca 2021 r. (wartość przedmiotu umowy nie 
uległa zmianie234); 29 grudnia 2020 r. do umowy z inżynierem kontraktu, 
przedłużając termin jej obowiązywania do 31 marca 2021 r. (wynagrodzenie 
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. zostało ustalone na 117 335,37 zł); 
30 grudnia 2020 r. do umowy na świadczenie usług specjalisty ds. rozliczeń 
i sprawozdawczości projektu, przedłużając termin jej obowiązywania do 31 marca 
2021 r. (wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy ustalone zostało 
na maksymalną kwotę do 48 000 zł)235.  

(akta kontroli str. 3828-3830, 3905-3906, 5228-5230) 

                                                      
232 Realizacji rzeczowej projektu do 30 września 2021 r., a kwalifikowalności wydatków do 31 grudnia 2021 r. 
233 Doszło do sytuacji w której Wykonawca robót nie uzyskał dostępu do całego terenu budowy dla 
realizowanego zadania. Ponadto nastąpiło zamknięcie urzędów administracji publicznej i samorządowej 
w początkowej fazie pandemii, co skutkowało długim oczekiwaniem na odpowiedź i uzyskanie wnioskowanej 
dokumentacji.    
234 Strony przedłużyły termin obowiązywania umowy na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
1842, ze zm.). Konsekwencją zmiany terminu realizacji zadania było przedłużenie terminu obowiązywania 
umowy z inżynierem kontraktu oraz specjalistą do spraw rozliczeń i sprawozdawczości projektu.  
235 Wysokość wynagrodzeń została wyliczona na podstawie: pełnego miesięcznego wynagrodzenia inżyniera 
kontraktu ustalonego w umowie 39/2019 oraz maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia specjalisty 
ds. rozliczeń projektu określonego w umowie 03/2020. 



 

68 

Do 31 grudnia 2020 r. na realizację ww. umów Urząd wydatkował ogółem 
5 139 050,16 zł, z tego: 4 618 455,00 zł - płatność wykonawcy projektu RIS 
(na podstawie pierwszej faktury przejściowej w związku z osiągnięciem wartości 
wykonanych prac na poziomie 30%236, tj. zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 umowy 
nr 12/2020), 482 195,16 zł na usługi inżyniera kontraktu oraz 38 400 zł za usługi 
specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości Projektu RIS. 

(akta kontroli str. 3754-3755, 3967-4000, 5010-5021, 5307, 5032) 

W wystąpieniu pokontrolnym LSZ.410.011.01.2019 skierowanym do Dyrektora 
po kontroli P/19/030, NIK sformułowała wniosek dotyczący realizowania zadań 
inwestycyjnych w sposób oszczędny i celowy z zachowaniem zasad należytego 
gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności mając na uwadze 
skuteczne zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa. Wniosek sformułowano 
w związku z zawarciem w umowie z inżynierem kontraktu zapisów obligujących 
Dyrektora do wypłaty należnego usługodawcy ryczałtowego wynagrodzenia, 
niezależnie od tego, czy prace inwestycyjne były prowadzone, czy też nie. 
W umowie z inżynierem kontraktu Projektu RIS nr 39/2019 zawartej 22 października 
2019 r. ponownie nie ujęto zapisów dotyczących zasad wypłaty wynagrodzenia 
w przypadku ewentualnego wstrzymania lub zawieszenia realizacji projektu 
i niewykonywania prac przez inżyniera. Zawieszenie prac mogło wystąpić 
w szczególności w czasie trwającej pandemii COVID-19. 

(akta kontroli str. 3828-3848) 

1.2.18. Dyrektor monitorował realizację wykonywanych zadań przy aktualizacji 
planów finansowych w układzie zadaniowym, w których podawano wartość 
wykonania ustalonego miernika oraz analizował osiągnięcie jego planowanej 
wartości. Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi 
monitorowane było na podstawie sprawozdań sporządzanych przez inspektorów 
nadzoru nad żeglugą. Dyrektor wyjaśnił, że struktura Urzędu pozwalała na przyjęcie 
zasady bezpośredniego monitorowania przez niego realizacji celów i zadań 
na poszczególnych stanowiskach pracy. W przypadku zidentyfikowania problemów 
lub zagrożenia dla prawidłowego wykonania zadania wdrażano mechanizmy 
kontrolne m.in. zwiększany był nadzór nad zagrożonym obszarem, wprowadzano 
„zasadę dwóch par oczu” w celu weryfikacji wytwarzanych dokumentów, 
czy przeprowadzanych czynności, wprowadzano dodatkowy plan działania, aby 
zniwelować prawdopodobieństwo niewykonania zadania i tym samym 
nieosiągnięcia rezultatu. Dyrektor nie sporządzał sprawozdań z realizacji celów 
i zadań, o których mowa w § 5 zarządzenia nr 5/2014. Ponadto wystąpiły 
niespójności pomiędzy zadaniami ujętymi w planach działalności i sprawozdaniach 
z ich realizacji za 2018 r. i 2019 r. Zagadnienia te opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. Osiągnięte na koniec 2018 r. i 2019 r. wartości mierników 
określających stopień realizacji celów były równe lub wyższe od zaplanowanych237, 
za wyjątkiem niższego w 2018 r. o 1% od zaplanowanego, udziału liczby kontroli 
statków śródlądowych w ogólnej liczbie statków ujętych w rejestrze 
administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej. Jak wyjaśnił Dyrektor, 
mierniki miały wartość szacunkową. W przypadku inspekcji realizowanych przez 

                                                      
236 Realizacja prac została potwierdzona i zaakceptowana przez inżyniera kontraktu. 
237 W liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych: w 2018 r. planowana 370, osiągnięta 375 
(101,3% planu), w 2019 r. odpowiednio: 400 i 453 (113,2%); inspekcje szlaków żeglugowych w 2018 r. 
planowane 285, wykonane 295 (103,5%), w 2019 r. odpowiednio 290 i 420 (144,8%); udział liczby kontroli 
statków śródlądowych w ogólnej liczbie statków ujętych w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi 
śródlądowej w 2019 r. plan 70, wykonanie 75 (107,1%), dostępność usług RIS w ciągu doby w 2018 r. i 2019 r. 
planowano i osiągnięto osiem godzin, liczba aktów prawnych wspomagających żeglugę śródlądową w ww. 
latach planowano i osiągnięto wartość miernika dwa.  
Zaplanowane w planie finansowym na 2019 r. wartości mierników zostały osiągnięte w przypadku dostępności 
usług RIS w ciągu doby (osiem) oraz długości dróg wodnych poddanych inspekcji (335,1 km). Wyższy 
od planowanego o 18,2% był udział procentowy skontrolowanych statków, w których stwierdzono uchybienia 
(plan 55/425, wykonanie 141/453) oraz przeprowadzono o 28 więcej iż planowano kontroli i inspekcji statków. 
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WNBŻ na ich liczbę wpływało wiele różnych czynników m.in. specyfika pracy oraz 
ruchu żeglugowego.  
Według stanu na 30 września 2020 r. osiągnięto zaplanowaną wartość mierników 
długości śródlądowych dróg wodnych poddanych inspekcji oraz dostępności usług 
RIS w ciągu doby. Z planowanej do osiągnięcia wartości liczby skontrolowanych 
statków, w których stwierdzono uchybienia – 55/425 osiągnięto 32/180 
i przeprowadzono 180 z 425 zaplanowanych kontroli i inspekcji statków 
na śródlądowych drogach wodnych. Wykonanie wartości mierników uzależnione 
było od okresu zimowego (styczeń-marzec), w którym jednostki inspekcyjne 
wyciągnięte były na ląd, wprowadzenia ograniczeń w poruszaniu się w związku 
z COVID-19 oraz planowych remontów jednostek inspekcyjnych Inspektor-62, 
Inspektor-64 oraz jednostki inspekcyjno-pomiarowej Inspektor-63238. 

(akta kontroli str. 472-474, 485-489, 501, 506-508, 4072-4073, 4100-4112)  

Dyrektor sporządził sprawozdania z wykonania planów działalności za 2018 r. 
i 2019 r. zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do komunikatu z dnia 
12 września 2017 r. oraz przekazał je Ministrowi z zachowaniem terminów 
określonych w § 16 ust. 1 tego komunikatu. W oświadczeniach o stanie kontroli 
zarządczej za 2018 r. i 2019 r. (sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku nr 5 do ww. komunikatu) Dyrektor stwierdził, że w Urzędzie 
w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 
zarządcza. Przyczyną złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli 
zarządczej było niewykonanie w 2018 r. części zadań239, a w 2019 r. znaczne 
przekroczenie założonych mierników. Jednocześnie poinformował o działaniach, 
które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. 
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2018 r. i 2019 r. przekazano 
do Ministra odpowiednio: 8 marca 2019 r. i 28 lutego 2020 r., tj. z zachowaniem 
terminu określonego w § 16 ust. 1 pkt 3 ww. komunikatu. 

(akta kontroli str. 485-493, 501-508, 4156-4157, 4083-4112, 5358-5366) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W sprawozdaniu z wykonania planu działalności Urzędu za 2018 r. i 2019 r. 
w części A wskazano inne najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu, 
aniżeli w planie działalności na 2018 r. i 2019 r. 

W  planie działalności na 2018 r. i na 2019 r. jako najważniejsze zadania służące 
realizacji celów: Zapewnienie działań służących bezpiecznej żegludze na wodach 
śródlądowych; Zapewnienie działań służących bezpiecznej żegludze na wodach 
śródlądowych oraz Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą 
jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej podano: 1. Transport morski 
i żegluga śródlądowa; 2. Administracja żeglugi śródlądowej i żegluga śródlądowa; 
3. Administracja żeglugi śródlądowej; 4. System informacji rzecznej (RIS) oraz 
5. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej, a w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za 2018 r. z 19 
marca 2019 r. oraz w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za 2019 r. z 28 
lutego 2020 r. dla tych celów podano zadanie – Administracja żeglugi śródlądowej 
i żegluga śródlądowa. 

(akta kontroli str. 475-509) 

Dyrektor wyjaśnił: różnica wynika z omyłki pracownika przy sporządzaniu 
sprawozdania z wykonania działalności urzędu przy jednoczesnym nie dopatrzeniu 
błędu przez jednostkę weryfikującą tj. MGMiŻS. Podejmując pracę na stanowisku 
Dyrektora podjąłem się reorganizacji Urzędu zarówno ze względu na reformy 

                                                      
238 Po odbytych remontach w sierpniu i we wrześniu kontroli podlegały przede wszystkim jednostki sportowo-
rekreacyjne. 
239 W tym zmiany zarządzenia nr 5/2014.  
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ustawowe jak i ze względu na dostrzegane niedociągnięcia co powodowało 
i powoduje zmiany organizacyjne i osobowe. W ciągu ostatnich dwu lat mojej pracy 
następuje znacząca wymiana kadr, która ma na celu poprawienie zdolności Urzędu 
do jak najlepszego wypełniania zadań. Od roku 2020 rozpoczął się także proces 
usprawnienia działania kontroli zarządczej w Urzędzie co m.in. ma na celu 
wyeliminowanie potencjalnych błędów i wprowadzenie dodatkowych mechanizmów 
weryfikujących sporządzane dokumenty. 

(akta kontroli str. 5336) 

2. Dyrektor nie sporządzał sprawozdań z realizacji celów i zadań, o których mowa 
w § 5 zarządzenia nr 5/2014. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 5/2014, Dyrektor na koniec I i II półrocza 
sporządzać miał sprawozdanie z realizacji celów i zadań wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do zarządzenia. Sprawozdanie powinno określać poziom mierników 
w odniesieniu do poziomu bazowego oraz ewentualne przyczyny ich nieosiągnięcia 
i propozycje ewentualnych rozwiązań. W latach 2018-2020 sprawozdania takie nie 
były sporządzane. 

(akta kontroli str. 4067-4073, 4100-4112) 

Dyrektor wyjaśnił, że Urząd został zobligowany do stosowania komunikatu 
z 12 września 2017 r., (zaktualizowanego 8 maja 2020 r.), zgodnie z którym 
sprawozdanie z realizacji zadań i celów było realizowane w uwzględnieniem 
terminów i formy narzuconej przez Ministerstwo. Informacja o stanie zrealizowania 
mierników wysyłana była do Ministerstwa co najmniej dwa razy do roku. Wyjaśnił 
także, że struktura Urzędu pozwalała na przyjęcie zasady bezpośredniego 
monitorowania przez Dyrektora realizacji celów i zadań na stanowiskach pracy. 
Jednocześnie poinformował, że w Urzędzie trwają prace nad aktualizacją przepisów 
wewnętrznych w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 4072, 5895) 

Sprawozdania przekazywane do Ministerstwa dotyczyły realizacji zadań 
wynikających z planu działalności, które obejmowały tylko wybrane zadania spośród 
realizowanych w Urzędzie. 

(akta kontroli str. 485-493, 501-508) 

1.2.19. W celu poprawy bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych, w tym 
bezpieczeństwa ruchu statków na Odrzańskiej Drodze Wodnej, Urząd realizował 
projekt Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry w ramach, którego zwiększony zostanie 
obszar objęty systemem informacji rzecznej RIS w Polsce oraz poprawiona 
funkcjonalność już wdrożonego systemu. Realizował także projekty: Modernizacja 
systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS oraz Modernizacja 
systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS. Zakupił 
i wykorzystywał bezzałogowe statki powietrzne m.in. do nadzoru dróg wodnych 
w miejscach trudnodostępnych, inspekcji infrastruktury wchodzącej w skład systemu 
RIS, rozpoznania i identyfikacji jednostek pływających oraz przygotowania danych 
niezbędnych do tworzenia ortofotmap. Uruchomił stronę internetową 
nawodzie.uzs.gov.pl. Przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w międzynarodowych 
i europejskich grupach roboczych wyznaczających perspektywy rozwoju, ramy 
prawne oraz standardy dla żeglugi śródlądowej. Współpracowali ze szkołami oraz 
uczelniami wyższymi kształcącymi na kierunkach związanych z  żeglugą 
śródlądową. Ponadto w mediach społecznościowych prowadzony był fanpage 
Urzędu propagujący wiedzę na temat żeglugi śródlądowej w Polsce, a także 
zawierający informacje o komunikatach nawigacyjnych i aktualnych działaniach 
Urzędu (np. o planowanych egzaminach umożlwiających podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych w żegludze śródlądowej). 
 

W korespondencji kierowanej do Ministerstwa Dyrektor proponował budowę 
i wdrożenie Centralnej Platformy Zarządzania Danymi w Żegludze Śródlądowej, 
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obejmującej integrację danych z Polskiej Bazy Danych Statków, Polskiej Platformy 
eDzienników Pokładowych i Dokumentów Kwalifikacyjnych oraz Elektronicznego 
Rejestru Dróg Wodnych, portalu eŻegluga dedykowanego interesariuszom żeglugi 
śródlądowej w Polsce, umożliwiającego załatwianie spraw w sposób zdalny oraz 
budowę i wdrożenie centralnej platformy edukacyjno-egzaminacyjnej dla osób 
podnoszących kwalifikacje. 

(akta kontroli str. 634-640, 4137-4139) 

1.2.20. Dyrektor w korespondencji kierowanej do Ministerstwa wskazywał m.in. na: 
potrzebę zwiększenia budżetu na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzeń 
dla specjalistów zatrudnionych w Urzędzie, w związku z problemami z pozyskaniem 
oraz utrzymaniem wykwalifikowanej kadry; niezbędne zatrudnienie dodatkowych 
pracowników (minimum 25 osób, optymalnie 41); doposażenie Urzędu 
w specjalistyczny sprzęt w najbliższych latach (wymiana trzech łodzi inspekcyjnych, 
zakup skuterów do wykonywania czynności inspekcyjnych, zakup samochodów 
służbowych; utworzenie nowej siedziby dla placówki w Kostrzynie n/Odrą); niskie 
stawki wynagrodzenia egzaminatorów oraz wysoką średnią ich wieku. Jednocześnie 
przedstawił propozycje zmian w obowiązujących przepisach240. W złożonych 
w trakcie kontroli NIK wyjaśnieniach Dyrektor podał, że poprawę istniejącego stanu 
w Urzędzie utrudnia brak możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych kadr poprzez 
limity zatrudnienia, które nie są wystarczające. Wykwalifikowani pracownicy mogliby 
bez konieczności okresu wdrożenia, trwającego co najmniej kilka miesięcy, 
podejmować realizację zadań wykorzystując posiadaną wiedzę. Dodatkowo poziom 
oferowanych wynagrodzeń potencjalnym kandydatom daleko odbiega od średnich 
rynkowych. Powyższe wpływało na tempo wykonania niezbędnych czynności 
usprawniających pracę Urzędu oraz możliwy większy rozmach podejmowanych 
działań. Wskazał także liczne problemy kadrowe, z którymi borykają się komisje 
egzaminacyjne działające przy Dyrektorze Urzędu, w tym Centralna Komisja 
Egzaminacyjna, przeprowadzająca egzaminy na najwyższe stopnie zawodowe 
kapitanów żeglugi śródlądowej oraz niskie opłaty za egzaminy i wydawane 
dokumenty, które nie były aktualizowane od ponad 20 lat. Zwrócił również uwagę, 
na wzrost liczby podrabianych dokumentów kwalifikacyjnych uprawniających 
do zajmowania stanowiska na statku żeglugi śródlądowej, co w znacznej mierze 
wynika z niedostosowanych do aktualnych standardów zabezpieczeń blankietów 
druków ścisłego zarachowania. Jednocześnie wskazał na problemy związane 
z panującą pandemią COVID-19, w wyniku której ograniczone zostały możliwości 
wykonywania zadań Urzędu oraz dysponowania kadrami przebywającymi czasowo 
na zwolnieniach lekarskich wynikających z zakażenia COVID-19, a także 
ograniczone możliwości uzgadniania niezbędnych zmian prawa z partnerami 
niemieckimi oraz kontaktów międzynarodowych, które były nieodzowne dla ustalenia 
wielu ram prawnych i wdrażania w Polsce sprawdzonych rozwiązań 
organizacyjnych, egzaminacyjnych, czy szkoleniowych. 

(akta kontroli str. 634-640, 4139-4141) 
 

Dyrektor podejmował działania w celu zapewnienia warunków do należytej realizacji 
zadań administracji żeglugi śródlądowej. Dotyczyły one m.in. dostosowania struktury 
organizacyjnej Urzędu do aktualnych zadań, zatrudnienia niezbędnej liczby 
pracowników lub powierzenia realizacji zadań podmiotom zewnętrznym. 
Zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych oraz sprawnego sprzętu 
i wyposażenia technicznego. Pomimo zmian organizacyjnych oraz zwiększenia 
                                                      
240 Między innymi w ustawie o żegludze śródlądowej, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 
listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 
1686), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy 
członka załogi statku żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 70 poz. 651), rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 
11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach 
żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 8, poz. 69), rozporządzeniu w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw 
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.  
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zatrudnienia, działania te nie były jednak w pełni skuteczne, zgodne z przepisami 
oraz rzetelne. Nie sprawowano należytego nadzoru nad wykonywaniem czynności 
powierzonych ekspertom TKI, o czym świadczą nieprawidłowości ujawnione 
podczas kontroli NIK. Nie był również sprawowany na zasadach określonych 
w zawartych umowach nadzór nad podmiotami, którym Dyrektor powierzył 
wykonywanie czynności pomiaru statków oraz czynności inspekcyjne w ramach 
inspekcji technicznych statków. Nastąpiła zwłoka w wydaniu przepisów prawa 
miejscowego, określających szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju 
statków, a na wodach granicznych przepisy takie nie zostały ustanowione, 
po utracie mocy wcześniej obowiązujących. Wyłączenia z eksploatacji statków 
inspekcyjnych wpływały na ograniczenie zakresu sprawowanego nadzoru 
nad bezpieczeństwem żeglugi.  

Spośród objętych kontrolą zadań administracji żeglugi śródlądowej, nie były 
realizowane zadania związane z pełnieniem funkcji inwestora w zakresie budowy, 
przebudowy lub modernizacji śródlądowych dróg wodnych o szczególnym 
znaczeniu transportowym, ze względu na brak przepisów wykonawczych 
wskazujących takie drogi. Nie były także wykonywane obowiązki inspekcyjne 
dotyczące posiadania składników wyposażenia, których zakup zrefinansowano 
ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz obowiązki informacyjne wynikające 
z przepisów ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, ze względu 
na brak informacji o kredytach preferencyjnych udzielonych na zakup, modernizację 
lub remonty statków oraz o refinansowaniu zakupu składnika wyposażenia statku. 
Nie prowadzono również kontroli przewozu towarów niebezpiecznych statkami 
żeglugi śródlądowej, ponieważ wśród skontrolowanych statków nie zidentyfikowano 
jednostek przewożących takie towary oraz nie ustalono miejsc prowadzenia 
działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych żeglugą śródlądową na 
obszarze działania Urzędu. Świadectwa dopuszczenia statku ADN nie były 
wydawane z uwagi na brak wniosków armatorów w tym zakresie. 
Dyrektor zapewnił realizację pozostałych objętych kontrolą zadań, jednak przy ich 
wykonywaniu, za wyjątkiem kontroli przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi 
na śródlądowych drogach wodnych, stanu oznakowania szlaku żeglownego 
i infrastruktury oraz realizacji Projektu RIS, występowały nieprawidłowości oraz 
uchybienia. W szczególności baza danych statków nie była prowadzona 
w szczegółowości określonej w art. 11a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej. 
Ponadto nie zapewniono ujmowana w niej przez pracowników Urzędu części 
wymaganych danych oraz informacji. Prawidłowo nadawanie były statkom numery 
rejestracyjne oraz wydawane dokumenty rejestracyjne. Wpisy w rejestrze 
administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej nie były jednak kompletne 
w połowie zbadanych przypadków oraz dokonywane w pełni zgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniu w sprawie rejestru statków. Zadania organu 
inspekcyjnego, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2a ustawy o żegludze 
śródlądowej, wykonywała powołana przez Dyrektora TKI. Niektóre czynności 
wykonywane przez ekspertów tej Komisji, będące podstawą wydania zaświadczeń 
z przeprowadzonych inspekcji z pozytywnym wynikiem, nie zostały jednak rzetelnie 
dokumentowane w 38,5% skontrolowanych inspekcji. Zaświadczenia wydawane 
były zgodnie z ustalonym wzorem, ale dla 15% skontrolowanych zaświadczeń nie 
sporządzono załączników stanowiących ich integralną część oraz 
w zaświadczeniach nie wskazywano godzin przeprowadzenia inspekcji. Prawidłowo 
prowadzono i dokumentowano pomiary statków oraz wydawano świadectwa 
pomiarowe, za wyjątkiem nieobjęcia pomiarem wysokości kadłuba i w jednym 
przypadku minimalnej wolnej burty. Dokumenty bezpieczeństwa statków wydawane 
były zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5. ustawy o żegludze śródlądowej 
i przepisach wykonawczych oraz według obowiązujących wzorów. Jednak w 11% 
zbadanych spraw stwierdzono omyłki, a 40% skontrolowanych wpisów 
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w prowadzonym rejestrze ww. dokumentów zawierało informacje niezgodne ze 
stanem faktycznym lub było niekompletnych.  
Dyrektor sprawował nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, w szczególności poprzez 
realizację zadań, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2-5 i 7 ustawy o żegludze 
śródlądowej. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi prowadzono inspekcje akwenów 
wodnych i ich infrastruktury, dokonywano kontroli i weryfikacji ustalonej głębokości 
tranzytowej. W zakresie prawidłowości oznakowania nawigacyjnego w każdym roku 
nadzorem obejmowano wszystkie drogi wodne oraz mosty i urządzenia nad wodami 
znajdujące się na obszarze działania terenowego organu administracji żeglugi 
śródlądowej w Szczecinie. Nie zapewniono jednak dokumentowania kontroli 
zgodności przewożonych przez statki ładunków z dokumentami przewozowymi. 
Realizacja Projektu RIS, prowadzona była zgodnie z założeniami określonymi 
w umowie o dofinansowanie (ze zmianami) oraz umowami zawartymi z wykonawcą 
i inżynierem kontraktu. W związku z utrudnieniami w prowadzeniu prac 
spowodowanymi pandemią COVID – 19, Dyrektor podjął skuteczne działania w celu 
przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2021 r. oraz 
zmiany zawartych umów.  
Przeprowadzono postępowania dotyczące wszystkich wypadków żeglugowych, 
które zostały zaewidencjonowane w kontrolowanym okresie. W ich wyniku ustalono 
okoliczności, przyczyny i winnych ich spowodowania. Podczas prowadzonych 
postępowań występowały jednak odstępstwa od wymogów określonych 
w rozporządzeniu w sprawie postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi. 
Dyrektor wydawał i przedłużał odpowiednie świadectwa ADN osobom, które 
spełniały wymagania niezbędne do ich uzyskania, prowadził ewidencję 
ww. dokumentów oraz niezwłocznie przekazywał Dyrektorowi Transportowego 
Dozoru Technicznego informacje o osobach, którym wydał lub przedłużył 
świadectwa. Nie zapewniono należytej rzetelności przy wydawaniu zezwoleń 
na wykonywanie prac podwodnych, a 28,6% skontrolowanych wielokrotnych 
zezwoleń wydano na okres dłuższy od dopuszczalnego.  
Prawidłowo ustalano i pobierano opłaty za wykonywane czynności oraz wydawane 
dokumenty, za wyjątkiem pobrania niższych opłat za przeprowadzenie pięciu 
inspekcji technicznych statków (38,5% skontrolowanych). Zaniżono także 
od jednego do dwóch złotych opłaty za wydanie 57% zbadanych zezwoleń na 
wykonywanie prac podwodnych. Jednocześnie występowały przypadki pobierania 
przez organ opłat pomimo braku podstawy prawnej do takiego działania. Dotyczyło 
to opłat w kwocie ogółem 200 zł za wydanie wspólnotowych uzupełniających 
świadectw zdolności żeglugowej oraz 900 zł za wydanie świadectw eksperta ADN. 
Ujawnione w trakcie kontroli NIK nieprawidłowości wskazują na nieskuteczne 
mechanizmy kontroli zarządczej w skontrolowanym obszarze. 

2. Gospodarka finansowo-księgowa 

2.1. Do 30 września 2018 r. obsługę finansowo-księgową Urzędu zapewniał 
główny księgowy urzędu ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej241. 
Od 1 października 2018 r. w związku z ustawą o zmianie ustawy o żegludze 
śródlądowej z 20 lipca 2018 r., obowiązki w tym zakresie przejął Dyrektor242. 
Dokumenty finansowo-księgowe za lata 2016-2018 (do 31 sierpnia)243 zostały 
protokolarnie przekazane przez Ministerstwo do Urzędu 1 października 2018 r. 
Dyrektor wyjaśnił, że dowody księgowe za wrzesień 2018 r. odebrał osobiście 

                                                      
241 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o żegludze śródlądowej. 
242 Na podstawie art. 1 pkt 1 lit. b ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej z 20 lipca 2018 r. uchylono 
ust. 3 w art. 6 ustawy o żegludze śródlądowej, który stanowił podstawę prawną do sprawowania obsługi 
finansowo księgowej urzędów żeglugi śródlądowej przez głównego księgowego ministra właściwego do spraw 
żeglugi śródlądowej. 
243 W tym m.in.: faktury, polecenia księgowania, raporty kasowe, wyciągi bankowe dochodów i wydatków, bilans, 
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki oraz dokumentacja kadrowa pracowników. 
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w Warszawie podczas delegacji trwającej od 20 do 22 listopada 2018 r. Migracja 
komputerowego systemu finansowo-księgowego wraz z danymi do zasobów 
Urzędu, nastąpiła244 w okresie od 1 do 31 października 2018 r.  

(akta kontroli str.1500-1527,1964, 2330, 2336-2340) 

2.2. W kontrolowanym okresie system rachunkowości w Urzędzie został określony 
przez Dyrektora zarządzeniami nr: 19/2018 z 28 grudnia 2018 r.245 oraz 7/2019 
z 31 grudnia 2019 r.246 w sprawie wprowadzenia polityki (zasad) rachunkowości247. 
Przyjęte regulacje opisywały m.in.: 

 rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze248; 

 metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego249; 

 wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych 
nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich 
funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania 
danych250; 

 system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, 
ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych 
w nich zapisów251; 

 od 1 stycznia 2020 r. opis systemu informatycznego, zawierający wykaz 
programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, 
wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony 
danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych 
i systemu ich przetwarzania, a także wersję oprogramowania i datę rozpoczęcia 
jego eksploatacji252. 

(akta kontroli str. 1528, 1558,1629-1632) 

Wskazanymi procedurami określono zakładowy plan kont wraz z wykazem kont 
księgi głównej, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich 
powiązania z kontami księgi głównej. Nie ustalono jednak zasad klasyfikacji zdarzeń 
gospodarczych, w tym opisu funkcjonowania kont zawartych w planie kont, co było 
niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowości. W okresie 
od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. zasady dotyczące sposobu 
prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera nie opisywały algorytmów 
i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności 
metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a także nie 
wskazywały wersji tego oprogramowania, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3 
lit. c ww. ustawy. Od 17 stycznia 2019 r. do 11 stycznia 2021 r.253 Dyrektor nie 
aktualizował polityki rachunkowości w odniesieniu do wersji oprogramowania 
informatycznego służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, pomimo wymogu 
aktualizacji dokumentacji zasad rachunkowości, określonego w art. 10 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości. Ponadto, polityka rachunkowości określona przez Dyrektora 
zarządzeniem nr 19/2018 została wprowadzona w mocą obowiązującą 
od 1 października 2018 r., zamiast od pierwszego dnia roku obrotowego, 
co naruszało przepisy art. 8 ust. 2 ww. ustawy. Nieprawidłowości te opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

                                                      
244 Na podstawie porozumienia z 1 października 2018 r., zawartego pomiędzy Ministrem, dyrektorami UŻŚ 
w Bydgoszczy, Szczecinie i Wrocławiu oraz wykonawcą usługi na świadczenie opieki serwisowej systemu 
finansowo-księgowego. 
245 Z mocą obowiązywania od 1 października 2018 r. 
246 Z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. 
247 Dalej: polityka rachunkowości. 
248 Tj. zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 
249 Tj. zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 
250 Tj. zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o rachunkowości. 
251 Tj. zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. 
252 Tj. zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o rachunkowości. 
253 Tj. dnia zakończenia badania w zakresie polityki rachunkowości Urzędu. 



 

75 

(akta kontroli str. 1528, 1543-1545, 1556, 1558, 1573-1577, 1597,1636-1637, 1643, 
1645, 1827, 1832, 1891, 1894, 1947, 1952-1955, 2495, 4260-4261, 4481) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Ustalona przez Dyrektora polityka rachunkowości nie zawierała zasad klasyfikacji 
zdarzeń gospodarczych, w tym opisu funkcjonowania kont zawartych w planie kont, 
co było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowości.  

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowości, jednostka powinna 
posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady 
(politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, w tym co najmniej przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

(akta kontroli str. 1543-1545, 1573-1576)  

Dyrektor wyjaśnił m.in., że: Urząd (…) prowadzi księgi rachunkowe w oparciu 
o przepisy ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów (…). 
Klasyfikacji zdarzeń dokonuje się w oparciu o rozporządzenie i „Komentarz do planu 
kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” 
autorstwa p. Marii Augustowskiej. Powyższy zapis zostanie dodany 
do zaktualizowanej polityki rachunkowości, tak aby nie było wątpliwości w zakresie 
ww. zasad.  

(akta kontroli str. 1636, 4260) 

2. W okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., określone polityką 
rachunkowości zasady dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych przy 
użyciu komputera, nie opisywały algorytmów i parametrów oraz programowych 
zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu 
do danych i systemu ich przetwarzania, a także nie wskazywały wersji używanego 
oprogramowania, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy 
o rachunkowości. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o rachunkowości, jednostka powinna 
posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady 
(politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, w tym co najmniej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy 
użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz 
programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz 
z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, 
w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich 
przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego 
eksploatacji. 

(akta kontroli str. 1528, 1556, 1832, 1952-1955) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że: Prowadzona na przestrzeni 2018/2019 reorganizacja 
Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Polsce skutkowała koniecznością opracowania 
dużej ilości dokumentów wewnętrznych w krótkim czasie m.in. takim dokumentem 
była polityka rachunkowości. Powyższe zarządzenie zostało 31.12.2019 r. 
zaktualizowane w zakresie m.in. opisu systemu informatycznego Zarządzeniem 
Dyrektora nr 7/2019.  

(akta kontroli str. 1637, 4261) 
 

3. W okresie od 17 stycznia 2019 r. do 11 stycznia 2021 r.254 Dyrektor 
nie aktualizował polityki rachunkowości w odniesieniu do wersji oprogramowania 
informatycznego służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, pomimo instalacji 
uaktualnień do modułów używanego systemu, co było niezgodne z art. 10 ust. 2 
ustawy o rachunkowości.  

                                                      
254 Tj. dnia zakończenia badania w zakresie polityki rachunkowości Urzędu. 
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Przepisy art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości nakładają na kierownika jednostki 
obowiązek ustalenia w formie pisemnej dokumentacji opisującej w języku polskim 
przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości oraz jej aktualizacji. 

(akta kontroli str. 1528, 1556, 1558, 1643, 1645, 1827, 1891,1894, 1947, 1952-
1955) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że: Polityka rachunkowości zostanie zaktualizowana i będzie 
uwzględniać zapisy dotyczące wersji oprogramowania stosowanego 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych. (…) rejestr wersji oprogramowania 
stosowanego do prowadzenia ksiąg jest na bieżąco prowadzony przez Informatyka.  

(akta kontroli str. 1637, 4261) 

4. Polityka rachunkowości określona przez Dyrektora zarządzeniem nr 19/2018 
z 28 grudnia 2018 r. została wprowadzona z mocą obowiązującą od 1 października 
2018 r., zamiast od pierwszego dnia roku obrotowego, co było niezgodne z art. 8 
ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości w celu rzetelnego i jasnego 
przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku 
obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane 
rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. 

(akta kontroli str. 1528) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że: w okresie przejściowym tj. od 1 października (…) 
do końca 2018 r. Urząd (…)  stosował i opierał się na zasadach wynikających 
z polityki rachunkowości Ministerstwa (…) w celu zachowania ciągłości zapisów (…). 
Intensywność i pilność prac wynikająca z braku vacatio legis ustawy 
wprowadzającej reorganizację Urzędów w Polsce (…) oraz brakiem wystarczającej 
ilości kadr skutkowała niedoskonałością wytworzonego dokumentu (…).  

(akta kontroli str. 2495, 4481) 

2.3. W latach 2018-2020, zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1-2 ustawy 
o rachunkowości, księgi rachunkowe Urzędu obejmowały zbiory zapisów 
księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, w tym: dziennik, księgę główną, księgi 
pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg 
pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Dzienniki 
zawierały chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie 
sprawozdawczym, a zapisy w nich były kolejno numerowane oraz w sposób ciągły 
liczono sumy zapisów (obroty). Sposób dokonywania zapisów w dziennikach 
umożliwiał ich jednoznaczne powiązanie z dowodami księgowymi. 

(akta kontroli str. 1676-1748, 1769, 1776-1778, 1780, 1832-1848, 4387-
4388, 4392-4409, 4443-4447, 4514-4528, 5001-5002) 

W wyniku badania 25 wystawionych w kontrolowanym okresie dowodów 
księgowych255 stwierdzono, że: 
a) zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości zawierały one: określenie rodzaju 

dowodu i jego numer identyfikacyjny, określenie stron (nazwy, adresy) 
dokonujących operacji gospodarczej; opis operacji oraz jej wartość, datę 
dokonania operacji, datę sporządzenia dowodu; podpis wystawcy dowodu oraz 
osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; stwierdzenie 
sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych 
przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 
rachunkowych (dekretacja), a także podpis osoby odpowiedzialnej za te 
wskazania; 

                                                      
255 Szczegółowym badaniem objęto dowody księgowe dotyczące wydatków o łącznej wartości zapisów 
księgowych 671 284,50 zł, w tym 24 faktury oraz jedną polisę ubezpieczeniową. Doboru celowego wydatków 
dokonano według osądu kontrolera na populacji pozapłacowych wydatków w grupach ekonomicznych wydatki 
bieżące i majątkowe z uwzględnieniem współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  
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b) zdarzenia ujęto we właściwym okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą 
chronologii, memoriału i współmierności; 

c) zapisy księgowe zawierały elementy wymagane art. 23 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości, tj.: datę dokonania operacji gospodarczej; określenie rodzaju 
i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu 
oraz jego datę, a także zrozumiały tekst opisu operacji, kwotę i datę zapisu; 
oznaczenie kont, których dotyczyły; 

d) zgodnie z art. 23 ust. 5  ww. ustawy, zapisy księgowe dokonane zostały w sposób 
trwały; 

e) uwzględniono klasyfikację paragrafów wydatków wskazaną załącznikiem nr 4 
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych256, poza jednym przypadkiem 
dotyczącym opłaty za ubezpieczenie samochodu - nieprawidłowość została 
opisana w pkt. 2.7 wystąpienia; 

f) za wyjątkiem dziewięciu przypadków operacje gospodarcze podlegające 
księgowaniu, zostały należycie udokumentowane tj. w sposób kompletny 
i przejrzysty. 

Pomimo przeprowadzenia przez pracowników Urzędu formalnej i merytorycznej kontroli 
wszystkich zbadanych dowodów księgowych, w dziewięciu z nich wskazano błędne daty 
operacji gospodarczych oraz w czterech przypadkach nie wystawiono not korygujących 
pomimo niewłaściwego określenia tej daty przez wystawcę faktury, co było niezgodne 
odpowiednio z: art. 22 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz 
art. 106 k ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług257. 
Ponadto niezgodnie z klasyfikacją paragrafów wydatków i środków, stanowiącą 
załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
zaklasyfikowano i ujęto w księgach rachunkowych opłaty ubezpieczenia OC, AC 
i NNW samochodu ISUZU o nr rejestracyjnym ZS 724LR oraz ustalono jego wartość 
początkową z naruszeniem przepisów art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy 
o rachunkowości w zw. z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Nieprawidłowości zostały opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 2438- 2459, 2461-2499, 2050-2051, 4200-4226, 4482-4483, 4485-
4487) 

Na 31 grudnia 2018 r. i 2019 r. występowała zgodność między sumą zapisów 
w dzienniku z sumą obrotów z zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. 

(akta kontroli str. 1678-1679, 1832-1846, 4514-4528) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dekretacja dziewięciu z 25 zbadanych dowodów księgowych (36%) określała 
daty operacji gospodarczych inne niż ich rzeczywisty przebieg, w tym na podstawie 
faktury z: 

 2 grudnia 2019 r. za asystę techniczną i konserwację systemu258, jako datę 
operacji gospodarczej wskazano 2 grudnia 2019 r., podczas gdy zgodnie ze 
wskazaniem na fakturze, wykonana usługa dotyczyła listopada 2019 r.; 

 5 lutego 2020 r. za pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach projektu 
pn. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry259 jako datę operacji gospodarczej 
wskazano 5 lutego 2020 r., natomiast zgodnie z dokumentem potwierdzającym 
wykonanie usługi260, zdarzenie gospodarcze nastąpiło w okresie 
od 1 do 31 stycznia 2020 r.; 

                                                      
256 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji. 
257 Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze. zm.; dalej: ustawa o podatku od towarów i usług. 
258 Faktura nr FAS/324/2019. 
259 Faktura nr FA/2020/02/1. 
260 Miesięczny raport wykonania kontraktu. 
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 4 marca 2020 r. za pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach projektu 
pn. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry261, jako datę operacji gospodarczej 
wskazano 4 marca 2020 r., natomiast zgodnie z dokumentem potwierdzającym 
wykonanie usługi262, zdarzenie gospodarcze nastąpiło w okresie 
od 1 do 29 lutego 2020 r.; 

 10 lipca 2020 r. za usługi projektowania i rozwoju technologii informatycznych 
dla sieci i systemów komputerowych263, jako datę operacji gospodarczej 
wskazano 10 lipca 2020 r., natomiast zgodnie z dokumentem potwierdzającym 
wykonanie usługi264, zdarzenie gospodarcze nastąpiło w czerwcu 2020 r.; 

 7 sierpnia 2020 r. za usługi projektowania i rozwoju technologii informatycznych 
dla sieci i systemów komputerowych265, jako datę operacji gospodarczej 
wskazano 7 sierpnia 2020 r., podczas gdy zgodnie z dokumentem 
potwierdzającym wykonanie usługi266, zdarzenie gospodarcze nastąpiło w lipcu 
2020 r.; 

 2 stycznia 2020 r. za zakup paliwa267, jako datę operacji gospodarczej 
wskazano 2 stycznia 2020 r., natomiast zgodnie z rozliczeniem do faktury, 
zdarzenie gospodarcze dotyczyło grudnia 2019 r.; 

 2 czerwca 2020 r. za zakup paliwa268, jako datę operacji gospodarczej 
wskazano 2 czerwca 2020 r., natomiast zgodnie z rozliczeniem do faktury, 
zdarzenie gospodarcze dotyczyło maja 2020 r.; 

 2 lipca 2020 r. za zakup paliwa269, jako datę operacji gospodarczej wskazano 
2 lipca 2020 r., natomiast zgodnie z rozliczeniem do faktury, zdarzenie 
gospodarcze dotyczyło czerwca 2020 r.; 

 4 sierpnia 2020 r. za zakup paliwa270, jako datę operacji gospodarczej wskazano 
4 sierpnia 2020 r., natomiast zgodnie z rozliczeniem do faktury, zdarzenie 
gospodarcze dotyczyło lipca 2020 r.; 

co było niezgodne z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o rachunkowości. 

Na podstawie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości m.in. 
dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem 
operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane 
określone w art. 21 tej ustawy, w tym powinny zawierać co najmniej datę dokonania 
operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia 
dowodu. 

(akta kontroli str. 2438-2442, 2461-2494, 4200-4226) 

Ponadto, do czterech z wymienionych dowodów księgowych nie wystawiono not 
korygujących, pomimo wskazania przez wystawcę faktury daty operacji gospodarczej 
niezgodnej ze stanem faktycznym, w tym do faktury z: 

 5 lutego 2020 r. za pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach projektu pn. 
Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry271, w której wykonanie usługi określono 
na 5 lutego 2020 r., przy czym inne dokumenty potwierdzały jej realizację 
w okresie od 1 do 31 stycznia 2020 r.; 

                                                      
261 Faktura nr FA/2020/03/1. 
262 Miesięczny raport wykonania kontraktu. 
263 Faktura nr 1/07/2020. 
264 Protokół wykonania czynności. 
265 Faktura nr 1/08/2020. 
266 Protokół wykonania czynności. 
267 Faktura nr 0464615915. 
268 Faktura nr 0464917921. 
269 Faktura nr 0464985653. 
270 Faktura nr 0465046038. 
271 Faktura nr FA/2020/02/1. 
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 4 marca 2020 r. za pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach projektu pn. 
Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry272, w której wykonanie usługi określono na 
4 marca 2020 r. pomimo, że inne dokumenty potwierdzały jej realizację 
w okresie od 1 do 29 lutego 2020 r.; 

 10 lipca 2020 r. za usługę projektowania i rozwoju technologii informatycznych 
dla sieci i systemów komputerowych273, w której wykonanie usługi określono na 
10 lipca 2020 r., przy czym protokół wykonania czynności wskazywał jej 
realizację w czerwcu 2020 r.; 

 7 sierpnia 2020 r. za usługę projektowania i rozwoju technologii informatycznych 
dla sieci i systemów komputerowych274, w której wykonanie usługi określono na 
7 sierpnia 2020 r., pomimo, że protokół wykonania czynności potwierdzał jej 
realizację w lipcu 2020 r. 

Stanowiło to naruszenie art. 106 k ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 
zgodnie z którym nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą 
pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 
8-15 tej ustawy, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości m.in. dowody księgowe powinny być rzetelne, 
to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą 
dokumentują. 

(akta kontroli str. 2446-2494) 

Dyrektor i główna księgowa wyjaśnili m.in., że zgodnie z (…) polityką rachunkowości 
dowody księgowe dotyczące miesiąca sprawozdawczego ewidencjonowane są pod 
datą miesiąca którego dotyczą i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu 
jeżeli wpłynęły do Urzędu (…) do 4-go dnia następnego miesiąca; (…) dokumenty 
(…) są zgodne, prawidłowo zaksięgowane i zewidencjonowane. W ramach 
użytkowanego systemu (…) pole - data operacji gospodarczej jest domyślnie 
wypełniane wartością wprowadzoną w polu "Data wystawienia dowodu źródłowego" 
data ta nie ma wpływu na ujęcie danych w sprawozdawczości. (…) Nie wystawiono 
not korygujących w zakresie daty operacji gospodarczej, (…) gdyż data ta nie 
wpływa na ujęcie danych w księgach rachunkowych i w sprawozdaniach. 

(akta kontroli str. 2495-2498, 4482-4483, 4485-4487) 

Na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, główna księgowa 
w ramach dokonania wstępnej kontroli, stwierdziła swoim podpisem za poprawną 
dekretację opisanych dowodów księgowych i nie zgłosiła zastrzeżeń do oceny 
prawidłowości wymienionych operacji i ich zgodności z prawem. 

Główna księgowa wyjaśniła m.in.: Potwierdziłam poprawność dowodów księgowych 
(…) gdyż są poprawnie zaksięgowane i  prawidłowo  zakwalifikowane do 
odpowiedniego miesiąca, co jest niezbędne do sporządzenia prawidłowej 
sprawozdawczości. W związku z intensywnością pracy (…) tj. okresem po 
reorganizacji oraz (…) COVID-19 (…), nie zauważono konieczności poprawienia 
daty operacji gospodarczej, a przyjęto datę automatycznie wprowadzoną przez 
system (…). Sytuacje takie są incydentalne, jednak aby uniknąć w przyszłości takich 
omyłek zostaną wprowadzone nowe wytyczne do stosowania.(…). 

NIK nie kwestionuje prawidłowości kwalifikowania dowodów księgowych do okresów 
sprawozdawczych. Niemniej jednak na podstawie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 
pkt 4 ustawy o rachunkowości dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest 
zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują. 
Data operacji gospodarczej określa faktyczny moment zdarzenia gospodarczego, 
natomiast datą pod którą operacja gospodarcza powinna zostać ujęta w księgach 
rachunkowych jest data zapisu księgowego. Ponadto, stosowany w Urzędzie system 

                                                      
272 Faktura nr FA/2020/03/1. 
273 Faktura nr 1/07/2020. 
274 Faktura nr 1/08/2020. 
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finansowo-księgowy, w tym wykorzystywany do elektronicznej dekretacji dowodów 
księgowych, posiadał funkcjonalności umożliwiające zmianę domyślnych wartości 
podawanych automatycznie dat operacji gospodarczych. 

(akta kontroli str. 4495-4496, 5626) 

2. Opłata za ubezpieczenie OC, AC i NNW275 samochodu276 w wysokości 
6 360,24 zł została zakwalifikowana do § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych, zamiast do § 443 - Różne opłaty i składki, co było 
niezgodne z klasyfikacją paragrafów wydatków i środków, stanowiącą załącznik nr 4 
do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji.  

Na podstawie klasyfikacji paragrafów wydatków i środków, stanowiącej załącznik 
nr 4 do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji, § 443 - Różne opłaty 
i składki obejmuje różnego rodzaju płatności oraz składki, w tym między innymi 
opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów (łącznie z kierowcą 
i pasażerami). 

W konsekwencji powyższej nieprawidłowości, w rocznym sprawozdaniu 
budżetowym Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za 2019 r. 
o kwotę ogółem 6 360,24 zł zawyżono wydatki w § 606 oraz zaniżono w § 443. 
Stanowiło to naruszenie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej277, zgodnie 
z którym kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

 (akta kontroli str. 2050-2051, 2448-2452) 

Dyrektor oraz główna księgowa wyjaśnili m.in., że: (…) Kierowaliśmy się przepisami 
ustawy o rachunkowości (…) definiującej środki trwałe jako aktywa trwałe 
i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym 
niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. (…). 

(akta kontroli str.1633, 1638, 1956-1957, 4253-4254) 

 

3. Nieprawidłowo ustalono i ujęto w księgach rachunkowych wartość samochodu 
ISUZU o nr rejestracyjnym ZS 724LR. 

Wartość początkową samochodu278 zwiększono o opłatę za ubezpieczenie OC, AC 
i NNW279, która nie była bezpośrednio związana z zakupem i przystosowaniem 
pojazdu do stanu zdatnego do używania. Na podstawie dokumentu - Przyjęcie 
środka trwałego280, cenę nabycia samochodu określono na 176 280,74 zł. Poza 
uwzględnieniem ceny zakupu samochodu (169 740 zł), opłaty za rejestrację 
samochodu (2 zł), opłaty za tablice rejestracyjne (178,50 zł), zawierała ona również 
opłatę za ubezpieczenie AC, OC, NW (6 360,24 zł), co było niezgodne z 28 ust. 1 
pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym. Skutkowało to także zawyżeniem o ww. kwotę w sprawozdaniu 
finansowym za 2019 r. stanu środków transportu i w konsekwencji stanu środków 
trwałych na koniec 2019 r. 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o rachunkowości m.in. wartość 
początkową środków trwałych stanowi cena nabycia. Jest to cena zakupu składnika 
aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu 
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Cenę nabycia zwiększają 
koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów 
do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. Zgodnie z art. 71 

                                                      
275 Polisa ubezpieczeń komunikacyjnych nr 1046205120  
276 Zakupionego na podstawie umowy nr 58/2019 z 13 grudnia 2019 r. 
277 Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
278 Zakupionego na podstawie umowy nr 58/2019 z 13 grudnia 2019 r. 
279 Polisa ubezpieczeń komunikacyjnych nr 1046205120. 
280 Tj. OT/6/2019 z 24 grudnia 2019 r. 
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ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dopuszczenie do ruchu drogowego 
pojazdów samochodowych wymaga ich zarejestrowania (potwierdzanego dowodem 
rejestracyjnym) i zaopatrzenia w zalegalizowane tablice rejestracyjne. Tym samym 
koszty ubezpieczenia samochodu nie były bezpośrednio związane z zakupem 
i przystosowaniem pojazdu do stanu zdatnego do używania.  

(akta kontroli str. 1749-1823, 2443-2459) 

Dyrektor oraz główna księgowa wyjaśnili m.in., że: ustalając wartość początkową 
samochodu (…) wzięliśmy pod uwagę wszystkie wydatki związane z zakupem (…) 
poniesione przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych, a więc: cenę 
nabycia wynikającą z faktury (…), opłaty za rejestrację (…) i koszty ubezpieczenia 
(…) na podstawie polisy (…). Kierowaliśmy się przepisami ustawy o rachunkowości 
(…) definiującej środki trwałe jako aktywa trwałe i zrównane z nimi, 
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, 
zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. (…). Nie wzięliśmy pod 
uwagę Prawa o ruchu drogowym (…), gdzie warunkiem dopuszczenia pojazdu do 
ruchu jest jedynie dowód rejestracyjny, a ubezpieczenie nie zostało wymienione 
(…). Zostanie to skorygowane.  

(akta kontroli str.1633, 1638, 1956-1957, 4253-4254) 

2.4. W planie finansowym Urzędu na 2018 r. przewidziano wykonanie dochodów 
budżetowych w kwocie 340 000 zł, w tym 240 000 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych 
oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów (w § 0610) oraz 100 000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (w § 0690). 
W 2018 r. dochody budżetowe uzyskano w wysokości 282 657,01 zł, tj. 83,1% 
planowanych281. W 2018 r. uzyskano niecałe 30% planowanych dochodów z tytułu 
opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów (w § 0610), natomiast, wpływy z różnych opłat 
(w § 0690) były ponad dwukrotnie wyższe od zaplanowanych.  
W planie finansowym Urzędu na 2019 r. przewidziano wykonanie dochodów 
budżetowych w kwocie 380 000 zł282, a uzyskano 320 051,07 zł, tj. 84,2% dochodów 
planowanych283. W 2019 r. z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (w § 0610) 
uzyskano jedynie 39,8% planowanych dochodów. Natomiast, wpływy z różnych 
opłat (w § 0690) przekroczyły o 39,8% wartość przewidywaną. W porównaniu 
do 2018 r. zrealizowane w 2019 r. dochody były wyższe ogółem o 37,4 tys. zł, tj. 
13%, w tym głównie z powodu osiągnięcia wyższych o 16,2 tys. zł, tj. 22,7% 
wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (w § 0610). 

(akta kontroli str. 1626, 1985, 2047) 
 
 

                                                      
281 w tym: 71 328 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (w § 0610), 210 943,88 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (w § 0690) 
oraz 385,13 zł jako wpływy z różnych dochodów (w § 0970). 
282 Z tego: 220 000 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (w § 0610) oraz 160 000. zł z tytułu wpływów z różnych opłat 
(w § 0690). 
283 Z tego: 87 551 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (w § 0610), 223 712,01 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (w § 0690) 
5 449,49 zł z tytułu wpływów z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (w § 0940) i 2 082,64 zł jako wpływy z tytułu 
kar i odszkodowań wynikających z umów (w § 0950) oraz 1 255,93 zł jako wpływy z różnych dochodów 
(w § 0970). 
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W planie finansowym Urzędu na 2020 r. założono wykonanie dochodów 
budżetowych w kwocie 380 000 zł284. Do 30 września 2020 r. zrealizowano dochody  
w wysokości 258 284,55 zł, tj. 68% dochodów planowanych285.  

(akta kontroli str. 1626, 2062) 

Dyrektor wyjaśnił, m.in., że Urząd (...) nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanych 
dochodów, jest to uzależnione od wielu czynników m.in. zainteresowania pracą 
w obszarze żeglugi śródlądowej, ilością chętnych przystępujących do (…) 
egzaminów, (…). Nieosiągnięcie w 2018 r. oraz 2019 r. założonego planu (…) 
w § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wynikało z przyjęcia 
do planowania (…) historycznych danych (…). W związku z odnotowaniem 
w 2018 r. i 2019 r. mniejszego wykonania w stosunku do planu, zadecydowano 
o zmniejszeniu planu na 2020 r. w zakresie § 0610 (…). Na osiągnięcie wyższych 
dochodów w (…) § 0690 w 2018 r. (…) i 2019 r. znaczący wpływ miała (…) ilość 
opłat z tytułu wydawania zezwoleń, dokumentów bezpieczeństwa statków oraz (…) 
przeprowadzonych inspekcji statków. Uzyskanie dochodów wyższych niż 
zaplanowano spowodowane było okolicznościami, których nie można było 
przewidzieć na etapie planowania. 

(akta kontroli str. 1964, 2331-2332) 

W badanym okresie nie wykazano należności z tytułu dochodów przedawnionych 
i umorzonych. 

(akta kontroli str. 1628) 

2.5. W badanych latach główna księgowa nie skorzystała z wynikającego z art. 54 
ust. 7 pkt 2 ustawy o finansach publicznych uprawnienia i nie wnioskowała 
do Dyrektora o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane przez inne 
komórki organizacyjne Urzędu prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości 
gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów 
i sprawozdawczości finansowej, w tym również w zakresie obejmującym informacje 
o należnościach z tytułu dochodów budżetowych. 

(akta kontroli str. 1501, 1503) 

Główna księgowa wyjaśniła m.in. że: Urząd (…) jest małą jednostką organizacyjną 
i nie było konieczności wnioskowania do Dyrektora o określenie trybu (…). W miarę 
potrzeb ustalane na bieżąco mechanizmy oraz forma przekazywania niezbędnych 
danych, tak aby zapewnić prawidłowość gospodarki finansowej. 

(akta kontroli str. 1966, 2104) 

Na podstawie analizy dochodów w kwocie 241 411,32 zł286 (28% dochodów 
uzyskanych w latach 2018-2020) stwierdzono, że pobierane przez Urząd dochody 
budżetu państwa przekazywano na centralny rachunek bieżący budżetu państwa 
z zachowaniem trybu i terminów określonych w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa287, za wyjątkiem dochodów pobranych 
od 26 do 30 września 2019 r. w wysokości 6 640 zł, które odprowadzono do budżetu 
państwa z opóźnieniem wynoszącym dwa dni w odniesieniu do terminu określonego 
w § 4 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia. Dochody przekazywane na centralny 
rachunek bieżący budżetu państwa288 ujmowano według podziałek klasyfikacji 

                                                      
284 Z tego: 120 000 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (w § 0610) oraz 260 000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat 
(w § 0690). 
285 Z tego: 41 671,50 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (w § 0610), 205 193,50 zł z tytułu wpływów z różnych 
opłat (w § 0690), 1 726,86 zł z tytułu wpływów z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (w § 0940) oraz 9 692,69 zł 
jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w § 0950). 
286 Analizą objęto dochody za listopad i grudzień 2018 r. oraz marzec, lipiec i wrzesień lat 2019-2020. 
287 Dz. U. z 2018 r. poz. 2225, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie wykonywania budżetu państwa.  
288 W tym pobrane w marcu, lipcu i wrześniu 2019 r. oraz wrześniu 2020 r. 
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dochodów budżetowych na stronie Ma konta 130 w wysokości innej niż wartość 
wpływów środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych 
objętych ewidencją szczegółową odpowiadających podziałek klasyfikacji dochodów 
budżetowej na stronie Wn konta 130. Było to niezgodne z zasadami ewidencji 
operacji gospodarczych na koncie 130 określonej w załączniku nr 3 
do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej289. Ponadto dochody pobrane w okresie od listopada do grudnia 2018 r. 
ewidencjonowano na koncie 132 – Dochody budżetowe, które nie zostało 
przewidziane w planie kont wskazanym w przyjętej zarządzeniem nr 19/2018 
polityce rachunkowości, co było niezgodne z 10 ust. 1 pkt 3 lit. a w zw. z art. 10 
ust. 2 ustawy o rachunkowości. Powyższe nieprawidłowości zostały opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 
(akta kontroli str. 2161-2164, 2172-2175, 2179-2180, 2190-2197, 2199-2200, 2202-
2208, 2210, 2225-2227, 2230, 2236-2239, 2257-2258, 2260-2261, 2268-2270, 
2272-2273, 2287-2328, 4465-4479, 4488-4491, 4920-4939, 4948- 4950, 4952, 
4954, 4956, 4958, 4960-4963, 4975, 4978-4979, 4981, 4984-4993, 5000, 5524, 
5551, 5537, 5539, 5543, 5547, 5554, 5571, 5576-5596, 5698-5718, 5745-5755-
5787) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nieterminowo odprowadzono na rachunek budżetu państwa 2,75% objętych 
badaniem dochodów.  

Pobrane od 26 do 30 września 2019 r. dochody w kwocie 6 640 zł290 
(z 241 411,32 zł objętych kontrolą), przekazano na centralny rachunek bieżący 
budżetu państwa 7 października 2019 r., zamiast w terminie do piątego dnia 
następnego miesiąca, tj. z opóźnieniem dwóch dni. Stanowiło to naruszenie § 4 ust. 
2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie wykonywania budżetu państwa, który stanowi, że 
dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe są przekazywane przez 
te jednostki według stanu środków na ostatni dzień danego miesiąca - do piątego 
dnia następnego miesiąca na odpowiedni rachunek dochodów centralnego 
rachunku bieżącego budżetu państwa. 

(akta kontroli str. 2257-2258, 2261, 2269-2270, 2273, 2320-2323, 5000, 5554) 

Dyrektor oraz główna księgowa wyjaśnili m.in., że: (…) za okres od 26 do 30 
września 2019 roku prawidłowo odprowadzono saldo na dzień 30.09.2019 r. 
tj. w pierwszym dniu roboczym tj. 7 października 2019 r ponieważ 5 października 
2019 r. to sobota. (…). 

(akta kontroli str. 2325, 2328, 4469-4470, 4477-4478) 

Dochowanie terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie wykonywania 
budżetu państwa przekazywania dochodów na centralny rachunek budżetu państwa 
ma charakter bezwzględny i nie mają w tym przypadku zastosowania, w zakresie 
liczenia terminów przypadających na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub 
na sobotę, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa291, 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny292 ani Kpa293. 

                                                      
289 Dz. U. z 2020 r. poz. 342; dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości. 
290 W tym objęte ewidencją szczegółową w: § 0690 (5 845 zł) oraz § 0610 (795 zł). 
291 Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm. 
292 Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm. 
293 Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
z 26 kwietnia 2018 r. sygn. akt BDF1.4800.14.2018 
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2. Nie zapewniono rzetelnego prowadzenia ewidencji szczegółowej do konta 130. 

Przelewy uzyskanych dochodów do budżetu294 ujmowano według podziałek 
klasyfikacji dochodów budżetowych na stronie Ma konta 130 w innej wysokości niż 
wartość zaewidencjonowanych wpływów środków pieniężnych z tytułu 
zrealizowanych dochodów budżetowych objętych ewidencją szczegółową 
odpowiadających im podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych na stronie Wn 
konta 130. I tak dochody pobrane od: 
a) 16 do 20 września 2020 r. objęto po stronie Wn konta 130 ewidencją 
szczegółową w § 0690 w wysokości 5 365 zł oraz w § 0610 w wysokości 675 zł, 
a przelew tych dochodów do budżetu z 22 września 2020 r. ujęto po stronie Ma 
konta 130 w § 0690 w wysokości 4 890 zł (zamiast 5 365) oraz § 0610 w wysokości 
1 150 zł (zamiast 675 zł); 
(akta kontroli str. 2161, 2163-2164, 2172-2174, 2179, 2320-2323, 5571, 5577-5580, 

5581-5586, 5766-5776) 

b) 21 do 25 września 2020 r. objęto po stronie Wn konta 130 ewidencją 
szczegółową w § 0690 w wysokości 1 980 zł oraz w § 0610 w wysokości 1 220 zł, 
a przelew tych dochodów do budżetu z 28 września 2020 r. ujęto po stronie Ma 
konta 130 w § 0690 w wysokości 2 455 zł (zamiast 1 980 zł) oraz § 0610 
w wysokości 745 zł (zamiast 1 220 zł); 

(akta kontroli str. 2161-2162, 2164,2172-2175, 2180, 2320-2323, 5576, 5579-5580, 
5583-5584, 5587-5593, 5595-5596, 5777-5787) 

c) 1 do 5 marca 2019 r. objęto po stronie Wn konta 130 ewidencją szczegółową 
w § 0690 w wysokości 348,01 zł oraz w § 0610 w wysokości 700 zł, a przelew tych 
dochodów do budżetu z 6 marca 2019 r. ujęto po stronie Ma konta 130 w § 0690 
w kwocie 353,01 zł (zamiast 348,01 zł) oraz § 0610 w kwocie 725 zł (zamiast 
700 zł); 
(akta kontroli str. 2190-2191, 2195, 2199-2200, 2208, 2320-2323 ,4920-4929, 5537, 

5698-5708) 

d) 16 do 20 marca 2019 r. objęto po stronie Wn konta 130 ewidencją szczegółową 
w § 0690 w wysokości 1 090 zł oraz w § 0610 w wysokości 800 zł, a przelew tych 
dochodów do budżetu z 21 marca 2019 r. ujęto po stronie Ma konta 130 w § 0690 
w kwocie 800 zł (zamiast 1090 zł) oraz § 0610 w kwocie 1 090 zł (zamiast 800 zł), 
(akta kontroli str. 2193, 2195, 2202-2203, 2208, 2320-2323, 4930-4932, 4934-4936, 

4938-4939, 5539, 5709-5718) 

e) 26 do 31 marca 2019 r. objęto po stronie Wn konta 130 ewidencją szczegółową 
w § 0690 w wysokości 6 430 zł oraz w § 0610 w wysokości 1 295 zł, a przelew tych 
dochodów do budżetu z 1 kwietnia 2019 r. ujęto po stronie Ma konta 130 w § 0690 
w kwocie 6 715 zł (zamiast 6 430 zł) oraz § 0610 w kwocie 1 010 zł (zamiast 
1 295 zł); 

(akta kontroli str. 2194, 2197, 2204-2207, 2210, 2320-2323, 4948- 4950, 4952, 
5543) 

f) 21 do 25 lipca 2019 r. objęto po stronie Wn konta 130 ewidencją szczegółową 
w § 0690 w wysokości 6 570 zł oraz w § 0610 w wysokości 580 zł, a przelew tych 
dochodów do budżetu z 31 lipca 2019 r. ujęto po stronie Ma konta 130 w § 0690 
w kwocie 5 820 zł (zamiast 6 570 zł) oraz § 0610 w kwocie 1 330 zł (zamiast 580 zł) 
(akta kontroli str. 2225-2227, 2230, 2236-2239, 2320-2323, 4954, 4956, 4958, 4960-

4963, 5547, 5745-5755) 

g) 21 do 25 września 2019 r. objęto po stronie Wn konta 130 ewidencją 
szczegółową w § 0690 w wysokości 120 zł oraz w § 0610 w wysokości 440 zł, 
a przelew tych dochodów do budżetu z 27 września 2019 r. ujęto po stronie Ma 
konta 130 w § 0690 w kwocie 90 zł (zamiast 120 zł) oraz § 0610 w kwocie 470 zł 
(zamiast 440 zł). 

                                                      
294 W tym pobrane w: marcu, lipcu i wrześniu 2019 r. oraz wrześniu 2020 r. 
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Różnice wynikające z omyłek w księgowaniu wyciągów bankowych, polegających 
na błędnym przypisaniu do § 0690 lub § 0610, były po weryfikacji korygowane.  

(akta kontroli str. 2257-2258, 2260, 2268-2270, 2272, 2320-2323 , 4473, 4465, 
4975, 4978-4979, 4981, 4984-4993, 5551, 5756-5765) 

Powyższe było sprzeczne z zasadami ewidencji operacji gospodarczych na koncie 
130 określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości, 
zgodnie z którymi konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz 
obrotów na rachunku bankowym z tytułu m.in. dochodów (wpływów) budżetowych 
objętych planem finansowym. Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków 
pieniężnych z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych 
(ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych). 
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się okresowe przelewy dochodów budżetowych 
do budżetu. Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona 
w szczegółowości planu finansowego dochodów budżetowych. W przypadku 
dochodów nieujętych w planie finansowym dochody takie ewidencjonuje się według 
podziałek klasyfikacji budżetowej. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady 
czystości obrotów, co oznacza, że stosowana technika księgowości ma zapewnić 
możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz niezbędne dane 
do sporządzenia sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych 
w odrębnych przepisach.  

Dyrektor oraz główna księgowa wyjaśnili m.in., że w związku z reorganizacją 
urzędów żeglugi śródlądowej i (…) rozpoczęciem prac nad nowym 
oprogramowaniem księgowym (…) wystąpiły incydentalne omyłki w zaksięgowaniu 
dochodów według innej szczegółowości (…) paragrafów, które niezwłocznie 
w danym okresie były korygowane i weryfikowane (…). 

(akta kontroli str. 2324-2328, 4465-4471, 4473-4478, 4488-4491, 5524) 

3. Przez co najmniej dwa miesiące dochody budżetowe ewidencjonowano 
w Urzędzie na koncie, które nie zostało przewidziane w przyjętym planie kont. 

Dochody pobrane w okresie od listopada do grudnia 2018 r. ewidencjonowano na 
koncie 132 – Dochody budżetowe, które nie zostało przewidziane w planie kont 
wskazanym w przyjętej zarządzeniem nr 19/2018 polityce rachunkowości, co było 
niezgodne z 10 ust. 1 pkt 3 lit. a w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowości jednostka powinna 
posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady 
(politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, w tym co najmniej zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont 
księgi głównej oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. Zgodnie z art.  10 ust. 2 
ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje 
dokumentację, o której mowa w ust. 1 tego przepisu.     (akta kontroli str.2287-2319) 
Dyrektor oraz główna księgowa wyjaśnili m.in., że konto 132 stosowane było 
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (…). W celu  zachowania 
ciągłości zdarzeń w roku 2018 kontynuowano stosowanie konta 132 jak i korzystano 
z polityki rachunkowości Ministerstwa do czasu wprowadzenia własnej tj. 28 grudnia 
2018 r. (…). 

(akta kontroli str. 2326, 2329, 4471, 4479) 

W wyniku badania 5,2% wydatków zrealizowanych przez Urząd w latach 2018-2020 
(do 30  czerwca)295 stwierdzono, że dokonywano ich w granicach kwot określonych 
w planie finansowym Urzędu na dostawy, usługi i roboty budowlane służące 
realizacji celów jednostki oraz zgodnie z warunkami zawartych umów. Wydatki te 
zostały poniesione zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki sektora finansów 

                                                      
295 Szczegółowym badaniem objęto 28 zapisów księgowych o łącznej wartości 671 284,50 zł. Doboru celowego 
wydatków dokonano według osądu kontrolera na populacji pozapłacowych wydatków w grupach ekonomicznych 
wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

Opis stanu 
faktycznego 
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publicznych, za wyjątkiem wydatków na kwotę 169 740 zł. Dotyczyły one udzielenia 
zamówienia publicznego na dostawę samochodu296, w którym kryteria oceny ofert 
ustalono w sposób niezgodny z § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert 
w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych297. Zagadnienia 
te zostały opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
(akta kontroli str. 1633-1644, 1648, 1956-1957, 1960-1963, 2050-2051, 2364, 2366-

2368, 2372, 2379-2382, 2391, 2397-2398, 2406-2409, 2412-2413, 2415-2427, 
2443-2459, 2499, 4253-4254, 4506)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Nieprawidłowo ustalono kryteria oceny ofert w postępowaniu Sz-351-258/2019. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu298, 
jako kryteria oceny ofert ustalono cenę brutto (60%) oraz okres gwarancji 
mechanicznej (40%), pomimo że w SIWZ nie określono wszystkich wymogów 
technicznych wskazanych w § 3 rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert. 
W SIWZ przedmiot zamówienia opisano299 poprzez wskazanie wymogów 
technicznych dotyczących jedynie wielkości emisji dwutlenku węgla300 oraz emisji 
zanieczyszczeń301. Nie określono natomiast wymogów technicznych pojazdu 
w zakresie zużycia energii, a tym samym nie spełniono wszystkich przesłanek 
uzasadniających przyjęcie innych niż zużycie energii, emisja dwutlenku węgla oraz 
emisja zanieczyszczeń kryteriów oceny ofert. Było to niezgodne z § 3 w zw. z § 2 
rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert. Umowę302 z wykonawcą na 
dostawę samochodu na łączną kwotę 169 740 zł brutto Dyrektor zawarł 13 grudnia 
2019 r.303 
Na podstawie § 3 rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert, kryteriami oceny 
ofert w odniesieniu do zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych 
kategorii M i N są: zużycie energii, emisja dwutlenku węgla oraz emisje 
zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. Zgodnie z § 2 
rozporządzenia, jego przepisów nie stosuje się do zamówień publicznych na zakup 
pojazdów samochodowych kategorii M i N, jeżeli w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia określono wymogi techniczne pojazdu dotyczące czynników, o których 
mowa w § 3, tj. zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń. 

 (akta kontroli str. 2364, 2366-2368, 2372, 2379-2382, 2391, 2397-2398, 2406-
2409, 2412-2413, 2443-2444, 2447, 4506) 

Dyrektor, młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą śródlądową oraz inspektor 
administracyjno-finansowy wyjaśnili m.in., że (…) Zamawiający zawarł wskazania 
odnoszące się do czynników emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń: 
tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (…). Zamawiający nie odniósł 
się jedynie do czynnika zużycia energii i w tym zakresie był zobowiązany uwzględnić 
parametr zużycia energii w ramach kryterium oceny ofert zgodnie z wytycznymi 
z rozporządzenia. (…) określenie dwóch z trzech czynników – choć formalnie 
nieprawidłowe - nie pozostaje bez wpływu na możliwe wartości trzeciego 
z czynników. Pojazd spełniający określone wymagania w zakresie norm emisji 

                                                      
296 Postępowanie Sz-351-258/2019. 
297 Dz. U. Nr 96, poz. 559; dalej: rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny ofert. 
298 Postępowanie Sz-351-258/2019 pn.: „Dostawa samochodu typu pick up dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecinie” o wartości szacunkowej 151 482,06 zł przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ogłoszenia o zamówieniu nr 621857-N-2019, zamieszczonego 13 listopada 2019 r. w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
299 Załącznik nr 7 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 
300 Emisja CO2 (g/km) – max. 245. 
301 Emisja spalin - Euro 6.  
302 Nr 58/2019. 
303 Wynagrodzenie wykonawcy wypłacono 20 grudnia 2019 r. 
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dwutlenku węgla jak i norm emisji spalin charakteryzował się będzie zużyciem 
energii pozostającym w określonych zakresach.(…) 

Odstąpienie od zastosowania kryterium dotyczącego zużycia energii ograniczyło 
zamawiającemu możliwość porównania ofert potencjalnych wykonawców pod 
względem tego czynnika, a tym samym możliwość wyboru najbardziej efektywnego 
energetycznie pojazdu. 

(akta kontroli str. 2415-2427) 

2.6. W kontrolowanym okresie Urząd nie prowadził ewidencji wydatków 
ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę. Nie przekazywał także 
Wodom Polskim informacji, o których mowa w art. 194 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo 
wodne. 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że: zgodnie z ustawą Prawo wodne art. 194 Urząd 
zobowiązany jest do przekazywania informacji (…) o poniesionych wydatkach na 
rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury na określonych 
formularzach ewidencyjnych. Urząd (…) nie posiada wydatków związanych 
z rozwojem i utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury, 
a zgodnie z ustawą o żegludze śródlądowej odpowiada za zapewnienie 
bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej.  

(akta kontroli str.1643, 1645-1646, 1635,4257-4258) 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz ewidencji 
wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich 
infrastruktury304, które weszło w życie 4 kwietnia 2020 r., tj. po terminie przekazania 
informacji, o których mowa w art. 194 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne wskazano, 
że ewidencję wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg 
wodnych i ich infrastruktury prowadzi się z uwzględnieniem wydatków ogólnych, 
które obejmują łączne wydatki organów administracji żeglugi śródlądowej. 
W załączniku nr 3 do tego rozporządzenia, określającym wzór formularza 
ewidencyjnego, o którym mowa w art. 194 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, ujęto 
także wydatki ogólne wskazane w § 4 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia. 
 
 
 
 

 
 

2.7. W badanych latach obowiązki w zakresie inwentaryzacji składników majątku 
Urzędu określały zarządzenia Dyrektora: nr 8/2016 z 20 grudnia 2016 r. w sprawie 
powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecinie305 oraz od 15 października 2020 r. nr: 14/2020 w sprawie 
wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej i 15/2020 w sprawie przeprowadzenia 
inwentaryzacji majątku w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. 
Dyrektor wyjaśnił m.in., że: w Urzędzie (…) przeprowadzono inwentaryzację 
na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 2019 r.; (…) we wskazanym okresie 
nie przeprowadzono inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków trwałych (…); 
w związku z terminem inwentaryzacji czteroletniej przypadającej na czwarty kwartał 
2020 r. (…) powołano komisję inwentaryzacyjną i zespoły spisowe (…). 

(akta kontroli str. 1634-1635, 1891, 1893-1894,1916-1946, 4255-4257, 4264-4285) 

Przedstawione do kontroli dowody dotyczące inwentaryzacji za 2018 r. i 2019 r. 
w ograniczonym zakresie dokumentowały jej przeprowadzenie, co było niezgodne 
z art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 1 ust. 3 w zw. z § 5 ust. 2 lit b, § 9 
ust. 3 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia 

                                                      
304 Dz. U. poz. 590. 
305 Dalej: zarządzenie nr 8/2016. 
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nr 8/2016306 oraz § 4 ust. 1 zarządzenia nr 8/2016. Nieprawidłowość została opisana 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1896-1915, 2357-2362, 4286-4454, 4490-4491, 4494, 5526-5527, 
5530-5535) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
Przeprowadzone w 2018 r. i 2019 r. inwentaryzacje oraz ich wyniki nie zostały 
odpowiednio dokumentowane, w tym: 

 Dyrektor nie zarządził inwentaryzacji, poprzez wydanie zarządzenia 
wewnętrznego dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji; 

 inwentaryzacja przeprowadzona metodą weryfikacji nie została 
udokumentowana przez sporządzenie protokołów weryfikacyjnych; 

 nie sporządzono i nie przedstawiono do akceptacji Dyrektora protokołu 
z przeprowadzonej inwentaryzacji. 

Stanowiło to naruszenie art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z odpowiednio: 
§ 1 ust. 3 w zw. z § 5 ust. 2 lit b, § 9 ust. 3 Instrukcji inwentaryzacyjnej oraz 

§ 4 ust. 1 zarządzenia nr 8/2016.  

Na podstawie art. 27 ust. 1-2 ustawy o rachunkowości, przeprowadzenie i wyniki 
inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg 
rachunkowych. Zgodnie z § 4 ust. 1 zarządzenia nr 8/2016, końcowym etapem prac 
Komisji Inwentaryzacyjnej jest sporządzenie protokołu z inwentaryzacji 
i przedstawienie go do akceptacji Dyrektora. Na podstawie § 1 ust. 3 Instrukcji 
inwentaryzacyjnej, bez względu na rodzaj oraz przyczyny dokonywania 
inwentaryzacji, każdą inwentaryzację przeprowadza się na podstawie zarządzenia 
wewnętrznego, do którego dołącza się informację o składzie komisji 
inwentaryzacyjnej, składzie zespołów spisowych oraz planie czynności 
inwentaryzacyjnych. 

(akta kontroli str. 1896-1946, 2357-2362, 4264-4454) 

Dyrektor oraz główna księgowa wyjaśnili m.in., że: (…) zarządzenie nr 8/2016 (…) 
powstało w okresie przed reorganizacją urzędów żeglugi śródlądowej (…) i nie było 
dostosowane do panujących w latach 2018-2019 nowych okoliczności, 
tj. reorganizacji. Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji w 2018 r. i 2019 r. 
nie opierano się na zapisach wynikających z zarządzenia nr 8/2016, a na zapisach 
ustawy o rachunkowości i doświadczeniu własnym pracowników wydziału 
księgowego, gdyż planowano wprowadzenie nowego zarządzenia (…). 

(akta kontroli str. 4490-4491, 4494, 5526-5527, 5530-5535) 

2.8. Zgodnie § 23 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia w sprawie rachunkowości, 
na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzono sprawozdania finansowe 
Urzędu za 2018 r. i 2019 r. składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat 
(wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. 
Wskazane elementy sprawozdania były zgodne ze wzorem ustalonym 
w załącznikach nr 5 oraz 10-12 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości. 
W sprawozdaniach prawidłowo wykazano bilans otwarcia, na podstawie trwale 
zamkniętych ksiąg rachunkowych, a także zgodnie z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Zachowana została wskazana w art. 5 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości zasada ciągłości bilansowej. 

(akta kontroli str. 1656-1823, 4262, 4455-4456) 

Elementy sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym: bilans, rachunek zysków 
i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informację dodatkową sporządzono oraz 
przekazano jednostce nadrzędnej 29 marca 2019 r. tj. z zachowaniem terminów 
określonych z § 32 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rachunkowości. 

                                                      
306 Dalej: Instrukcja inwentaryzacyjna.  
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Wskazane sprawozdanie opublikowane zostało w BIP Urzędu po terminie 
określonym w § 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie rachunkowości. Zagadnienie 
to opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1636,1656-1659, 1661-1663, 1665-1667, 1669-1675, 
1824, 1825, 1965, 2333-2334, 2343-2356) 

Sprawozdanie finansowe Urzędu za 2019 r. zostało sporządzone i przekazane 
jednostce nadrzędnej do 30 kwietnia 2020 r.307 oraz opublikowane w BIP 9 lipca 
2020 r., tj. z zachowaniem terminów przedłużonych przepisami § 8 ust. 1-2 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia 
innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, 
jednostki lub organu sprawozdań lub informacji308. 

(akta kontroli str.1749-1765,1826) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. opublikowano w BIP Urzędu 25 czerwca 
2019 r., tj. z opóźnieniem wynoszącym 46 dni w odniesieniu do terminu ustalonego 
w § 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie rachunkowości.  

Zgodnie § 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie rachunkowości, sprawozdania 
finansowe, są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w BIP 
jednostek sporządzających sprawozdania. 

(akta kontroli str. 1824, 1825) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że: w roku 2019 Urząd (…) po raz pierwszy sporządzał 
sprawozdania finansowe za rok 2018, w związku z powyższym oczekiwał 
zatwierdzenia ich w systemie obsługi budżetu państwa Trezor. W dniu 25 czerwca 
2019 r. status przekazanych sprawozdań nie uległ zmianie, stąd zdecydowano 
o upublicznieniu ich na stronie Urzędu (…). 

(akta kontroli str. 1636, 4258-4259) 

2.9. W kontrolowanym okresie w Urzędzie obowiązywały pisemne zasady309 
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro310. Zgodnie z tymi regulacjami 
wymagano m.in.: pisemnego wniosku o dokonanie zakupu, zgody kierownika 
zamawiającego lub upoważnionej osoby, a także w przypadku zakupów o wartości 
powyżej 10 tys. zł netto publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub skierowania 
do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców zapytania ofertowego oraz 
sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania. Do zawarcia umowy 
o wartości powyżej 3,5 tys. zł brutto konieczna była forma pisemna. 

(akta kontroli str. 1605-1612, 1625) 

Weryfikacja 19 zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro311 wykazała, że zamówień udzielano 

                                                      
307 W tym: 13 marca 2020 r. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, a także 30 kwietnia 
2020 r. informacja dodatkowa. 
308 Dz. U. poz. 570, ze zm. 
309 Wprowadzone zarządzeniem nr 3 Dyrektora z 1 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 7/2018 z 1 marca 2018 r.; 
dalej: regulamin zamówień publicznych. 
310 Tj. kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 
311 Szczegółowym badaniem objęto zamówienia udzielone na podstawie umowy nr: 21/2018 na sukcesywną 
dostawę paliwa dla jednostek pływających Urzędu, 37/2018. na dostawę sprzętu komputerowego 
i wielofunkcyjnego, 26/2019 oraz 10/2020 na sukcesywną bezgotówkową sprzedaż paliw wraz z usługą użycia 
kart flotowych, 28/2019 na rozwój oraz asystę techniczną i konserwację systemu informatycznego Polskiej Bazy 
Danych Statków, 30/2019 oraz 53/2019 na dostawę sprzętu komputerowego, 42/2019 na dostawę 
bezzałogowego systemu lotniczego, 50/2019 na usługę remontową w wybranych pomieszczeniach Urzędu, 
52/2019 na dostawę rozgłośni statkowej, 59/2019 na zabezpieczenie i ochronę nieruchomości, 4/2020 
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przy zachowaniu zasad jawności i efektywności, a także zgodnie z wewnętrznymi 
uregulowaniami. Sporządzano kompletne wnioski o dokonanie zakupu, wartość 
zamówienia szacowano na podstawie analizy rynku, w sposób konkurencyjny 
wybierano najkorzystniejszą ofertę oraz zawierano umowy w formie pisemnej. 
Wyjątkiem było niesporządzenie wymaganego regulaminem wewnętrznym protokołu 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SZ-351-116/2018, które 
zostało unieważnione. 
(akta kontroli str. 1605-1611, 1960-1963, 1968-1982, 2565-2572, 2595-2602, 2623-

2626, 3297, 5266-5271, 5308-5314, 5632, 5639-5640) 

W złożonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych312 rocznych 
sprawozdaniach o zamówieniach udzielonych w 2018 r. i 2019 r., wykazywano313 
dane dotyczące zamówień, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych 
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych314, niezgodne z wymaganymi określonymi w § 1 pkt 10 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego 
wzoru oraz sposobu przekazywania315. Zagadnienie to zostało opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1636, 1641-1642, 1983-1984, 4259, 4488, 5521) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SZ-351-116/2018 
nie został sporządzony protokół. 
W myśl § 7 ust. 17 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych”, z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego winien 
być sporządzony protokół, którego wzór stanowił załącznik nr 2 do zarządzenia 
Dyrektora nr 3 z 1 lipca 2017 r. Z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego SZ-351-116/2018 dotyczącego usług specjalisty ds. budowy statków 
w TKI, które zostało unieważnione, nie został sporządzony ww. protokół.  

(akta kontroli str. 1605-1611, 5308-5314, 5632, 5639-5640)  

Dyrektor wyjaśnił: Zamawiający postanowił pozostawić postępowanie bez 
rozstrzygnięcia z uwagi na okoliczność, iż kwota oferty najkorzystniejszej 
przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zamówienia. Jednocześnie wyjaśniam, iż protokół o którym mowa w § 7 ust. 17 
Regulaminu dotyczy okoliczności udzielenia zamówienia. W przedmiotowej sprawie 
nie doszło do udzielenia zamówienia, a postępowanie zostało unieważnione, 
dlatego też nie sporządzono protokołu. 

(akta kontroli str. 5634) 

Protokół miał być zgodnie z § 7 ust. 17 sporządzany z postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia, a nie z udzielenia zamówienia. Wzór protokołu przewidywał 
bowiem m.in. opisanie zamówienia, wskazanie jego szacunkowej wartości, podanie 
informacji o przeprowadzonej analizie rynku, otrzymanych ofertach, 
przeprowadzonych negocjacjach i propozycji udzielenia zamówienia. Ponadto 
w myśl przepisów § 7 ust. 18 ww. regulaminu poszczególne pozycje protokołu 
zamówienia publicznego powinny być uzupełniane w zależności od etapu 
postępowania, tj. rozpoczęcie sporządzania protokołu powinno nastąpić przed 

                                                                                                                                       
na administrowanie siecią informatyczną oraz infrastrukturą serwerową oraz 22/2020 na usługi programowania 
w zakresie m.in. implementacji wymagań Urzędu w systemach informatycznych., a także zamówienia dotyczące 
świadczenia usług ekspertów/specjalistów na potrzeby TKI (umowy 7/2019, 8/2019, 8A/2019, 7/2020, 8/2020 
oraz 16/2020) 
312 Dalej: UZP. 
313 Tj. w poz. X sprawozdania. 
314 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.; dalej: ustawa pzp. 
315 Dz. U. poz. 2038; dalej: rozporządzenie w sprawie informacji o udzielonych zamówieniach. 
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wyborem wykonawcy i udzieleniem zamówienia. W tym miejscu zwrócić należy 
uwagę na rozbieżności pomiędzy treścią § 7 regulaminu i załącznika nr 2. Protokół 
bowiem należało sporządzić według § 7 ust. 1 i ust. 17 regulaminu z prowadzonego 
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości większej niż 
10 000 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy pzp, a w tytule 
załącznika nr 2 podano, że dotyczy on udzielenia zamówienia o wartości większej 
niż 5 000 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy pzp. Może 
to wskazywać, że wzór załącznika nie został zaktualizowany w zarządzeniu nr 3 
z 1 lipca 2017 r. Fakt, iż w przedmiotowym przypadku nie doszło do udzielenia 
zamówienia nie zwalniał z obowiązku sporządzenia protokołu, zgodnie z § 7 ust. 17 
ww. regulaminu z następującymi załącznikami: opisem przedmiotu zamówienia; 
kalkulacją ustalenia wartości zamówienia wraz z dokumentami źródłowymi; 
zapytaniem ofertowym lub ogłoszeniem o zamówieniu; ofertami wykonawców oraz 
innymi dokumentami wytworzonymi w trakcie postępowania, w celu zatwierdzenia 
propozycji rozstrzygnięcia postępowania przez kierownika zamawiającego.  

(akta kontroli str. 1610, 5639-5640)  

2. W złożonych do Prezesa UZP rocznych sprawozdaniach o udzielonych w 2018 r. 
oraz 2019 r. zamówieniach, wykazano316 dane dotyczące łącznej kwoty zamówień 
o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro317, na podstawie łącznych wydatków wraz 
z podatkiem od towarów i usług poniesionych w danym roku budżetowym 
pomniejszonych o: wynagrodzenia pracowników318, wydatki z tytułu umów 
zawartych z zastosowaniem ustawy pzp oraz innych kosztów319, zamiast jako łączną 
wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały 
udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie pzp320, co było niezgodne 
z § 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie informacji o udzielonych zamówieniach. 
W ww. latach w Urzędzie nie prowadzono ewidencji (rejestru) udzielonych 
zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro.  
Na podstawie § 1 pkt 10 wskazanego rozporządzenia, roczne sprawozdanie 
o udzielonych zamówieniach składane przez zamawiającego zawiera łączną 
wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały 
udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie pzp na podstawie 
art. 4 pkt 8 tej ustawy (tj. wartość netto).  

(akta kontroli str. 1636, 1641-1642, 1983-1984, 2076-2081, 4259) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że: w ocenie zamawiającego kwota ustalona (…) 
tą metodyką (…) odzwierciedlała łączną wartość zamówień, bez podatku 
od towarów i usług (…). 

(akta kontroli str. 4488, 5521) 
 

Stosowany w Urzędzie, opisany powyżej sposób ustalania wartości udzielonych 
zamówień, do których nie stosowano ustawy pzp, nie zapewniał ustalenia wartości 
tych zamówień bez podatku od towarów i usług.  
 

Dyrektor podjął działania organizacyjne w celu zapewnienia obsługi finansowo-
księgowej Urzędu po jej przejęciu z Ministerstwa od 1 października 2018 r. 
Wprowadzono m.in. dokumentację określającą system rachunkowości oraz 
przeprowadzono migrację systemu finansowo-księgowego. Polityka rachunkowości 
nie została jednak wprowadzona ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, 
była niekompletna oraz nie zapewniono jej aktualizacji w zakresie stosowanych 
wersji oprogramowania informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Księgi rachunkowe Urzędu spełniały wymogi określone w art. 13 

                                                      
316 Tj. w poz. X sprawozdania. 
317 Tj. udzielonych z wyłączeniem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie 
art. 4 pkt 8 tej ustawy. 
318 W tym wraz z ich pochodnymi. 
319 Np. opłat administracyjnych i sądowych. 
320 Tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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ustawy o rachunkowości oraz prowadzono je zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 24 tej ustawy, na podstawie dowodów księgowych, które spełniały wymogi 
określone w ustawie o rachunkowości, za wyjątkiem: nieprawidłowego określenia 
daty operacji gospodarczej w dekretacji 36% sprawdzonych dowodów księgowych 
i dokonanych na ich podstawie zapisów w księgach rachunkowych. Ponadto 
do opłaty za ubezpieczenie pojazdu zastosowano błędną klasyfikację paragrafów 
wydatków, a także ustalono wartość początkową samochodu z naruszeniem 
przepisów ustawy o rachunkowości. Przeprowadzenie inwentaryzacji za 2018 r. oraz 
2019 r. oraz jej wyniki nie zostały odpowiednio udokumentowane zgodnie 
z wymogami określonymi w procedurach wewnętrznych oraz w art. 27 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzono 
sprawozdania finansowe Urzędu za 2018 r. i 2019 r. w wymaganej szczegółowości 
oraz przekazano je terminowo Ministrowi. Z opóźnieniem opublikowano w BIP 
Urzędu sprawozdanie finansowe za 2018 r. Pobierane przez Urząd dochody 
przekazywano na centralny rachunek budżetu państwa z zachowaniem 
wymaganego trybu oraz terminowo odprowadzono 97,25% objętych badaniem 
dochodów. Nierzetelnie prowadzona była natomiast ewidencja szczegółowa 
do konta 130, co wymagało weryfikacji i wprowadzania korekt. Wydatki Urzędu 
dokonywane były w granicach kwot określonych w planie finansowym, na realizację 
celów jednostki oraz zgodnie z warunkami zawartych umów. Nieprawidłowo 
ustalono kryteria oceny ofert przy udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę 
samochodu. W konsekwencji wydatki w kwocie 169 740 zł poniesione zostały 
niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
Ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości wskazują, że kontrola zarządcza 
w Urzędzie w obszarze gospodarki finansowo-księgowej nie funkcjonowała w pełni 
prawidłowo.  
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz uwzględniając działania 
podjęte w trakcie kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski: 
 

1. Zawieranie porozumień lub stosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki 
pracy i płacy w przypadkach powierzania pracownikom innej pracy niż 
określona w umowie na okres przekraczający trzy miesiące w roku 
kalendarzowym. 

2. Ewidencjonowanie godzin wykonywania zadań w ramach umów 
cywilnoprawnych w sposób umożliwiający weryfikację spełnienia wszystkich 
warunków ustalonych w umowach. 

3. Powierzanie wykonywania pracownikom Urzędu dodatkowych zadań, 
realizowanych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy w ramach 
umów o pracę.  

4. Terminowe przedstawienie do badań technicznych pojazdów służbowych. 

5. Dostosowanie struktury organizacyjnej Urzędu oraz zakresów czynności 
pracowników do aktualnych zadań przypisanych terenowemu organowi 
administracji żeglugi śródlądowej. 

6. Wydanie przepisów prawa miejscowego określających szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na wodach granicznych. 

7. Powoływanie do składu TKI ekspertów/specjalistów, którym powierzane są 
prace eksperckie w ramach tej Komisji.  

8. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami upoważnionymi do wykonywania 
czynności pomiaru statku i czynności inspekcyjnych zgodnie z warunkami 
zawartych umów. 

9. Planowanie zadań przypisanych terenowemu organowi administracji żeglugi 
śródlądowej oraz monitorowanie ich realizacji z wykorzystaniem ustalonych 
mierników. 

10. Dokonanie przeglądu i aktualizacji zarządzeń wewnętrznych oraz zapewnienie 
przestrzegania w Urzędzie obowiązków i procedur zawartych 
w obowiązujących regulacjach wewnętrznych. 

11. Dokonywanie kompletnych wpisów w księgach rejestrowych oraz prowadzenie 
ksiąg zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

12. Prowadzenie bazy danych statków zgodnie z ustalonymi wymaganiami 
i umieszczanie w niej kompletnych danych.  

13. Wzmocnienie nadzoru nad dokumentowaniem przez ekspertów TKI 
zrealizowanego zakresu inspekcji i wyników przeprowadzonych czynności 
inspekcyjnych. 

14. Ustalanie opłat za inspekcje techniczne statków zgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania inspekcji 
technicznych.  

15. Podawanie w zaświadczeniach z przeprowadzenia inspekcji technicznych 
statków godzin w jakich były prowadzone inspekcje, sporządzanie załączników 
do tych zaświadczeń oraz podpisywanie zaświadczeń z inspekcji technicznych 
przez upoważnione osoby. 

16. Przeprowadzanie pomiarów statków w zakresie określonym w § 8 ust. 1 oraz 
§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomiarów statków. 

17. Wzmocnienie nadzoru nad wydawaniem dokumentów bezpieczeństwa statków 
oraz prowadzeniem dokumentacji z tym związanej. 

18. Dokonywanie kompletnych i zgodnych z dokumentami źródłowymi wpisów 
w prowadzonych rejestrach wydanych dokumentów bezpieczeństwa statków. 

Wnioski 
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19. Rzetelne przeprowadzanie oraz dokumentowanie działań podejmowanych 
podczas kontroli i inspekcji prowadzonych w ramach nadzoru nad 
bezpieczeństwem żeglugi. 

20. Rzetelne sporządzanie rocznych raportów z działalności Urzędu. 

21. Niezwłoczne informowanie właściwych organów w przypadku spowodowania 
przez statek poważnej awarii w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony 
środowiska. 

22. Sporządzanie protokołów przesłuchania stron dotyczących wypadków 
żeglugowych zgodnie z obowiązującymi wzorami. 

23. Informowanie kierowników statków oraz armatorów o delegowaniu inspektorów 
do dokonania oględzin miejsca wypadku oraz przesłuchania uczestników 
i świadków wypadku bądź wyznaczeniu innego miejsca i terminu dla wykonania 
ww. czynności. 

24. Wzmocnienie nadzoru nad wydawaniem zezwoleń na wykonywanie prac 
podwodnych oraz wyliczaniem opłat za ich wydanie. 

25. Oznaczanie wtórników wydanych świadectw eksperta ADN zgodnie 
z wymogami określonymi w § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egzaminów 
dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. 

26. Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. żeglugi śródlądowej informacji, 
o których mowa w art. 104 ust. 4 ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych. 

27. Zaktualizowanie polityki rachunkowości w zakresie określenia zasad klasyfikacji 
zdarzeń gospodarczych, w tym opisu funkcjonowania kont zawartych 
w stosowanym planie kont oraz wersji oprogramowania informatycznego 
służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

28. Wskazywanie w dowodach księgowych daty operacji gospodarczych zgodnych 
z ich rzeczywistym przebiegiem oraz stosowanie prawidłowej klasyfikacji 
wydatków. 

29. Stosowanie wymaganych kryteriów oceny ofert przy zamówieniach na dostawy 
samochodów. 

30. Ustalenie prawidłowej wartości początkowej samochodu zakupionego 
na podstawie umowy nr 58/2019. 

31. Rzetelne dokumentowanie inwentaryzacji. 

32. Wykazywanie w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach, 
informacji o wartości udzielonych zamówień wyłączonych z obowiązku 
stosowania ustawy pzp, w kwocie bez podatku od towarów i usług.  

33. Rzetelne prowadzenie ewidencji szczegółowej do konta 130 oraz terminowe 
odprowadzanie dochodów. 

34. Zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego osoby, która spełnia 
wszystkie wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że znaczna liczba ujawnionych w trakcie 
kontroli nieprawidłowości wynikała z braku należytej staranności działania 
pracowników Urzędu oraz nieskuteczności dotychczasowych mechanizmów kontroli. 
Wskazuje to również na potrzebę wzmocnienia nadzoru nad wykonywaniem przez 
pracowników powierzonych im zadań. 

Uwagi 
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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 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Szczecin,       26  lutego 2021 r. 
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