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1. WPROWADZENIE 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej (dalej: Minister) jest 
dysponentem budżetu państwa w części 21 – Gospodarka morska1. Dział 
gospodarka morska obejmuje sprawy z zakresu: transportu morskiego i żeglugi 
morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu 
stoczniowego, ochrony środowiska morskiego oraz sprawy dotyczące 
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw 
państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze 
gospodarki morskiej, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa2.  

Budżet państwa w części 21 w układzie zadaniowym był realizowany w ramach 
sześciu funkcji, sześciu zadań, 13 podzadań i 24 działań. Głównymi zadaniami 
realizowanymi w części 21, w układzie budżetu zadaniowego, były: 
− zadanie 19.3. – Transport morski i żegluga śródlądowa, realizowane 

w ramach funkcji 19 – Transport i infrastruktura transportowa, na realizację 
którego w 2019 r. wydatkowano 866 993,8 tys. zł (w tym budżet państwa  
– 415 251 tys. zł); 

− zadanie 10.1. – Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki, 
realizowane w ramach funkcji 10 – Szkolnictwo wyższe i nauka, na realizację 
którego w 2019 r. wydatkowano 156 192 tys. zł – całość z budżetu państwa. 

Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, podlegali następujący 
dysponenci III stopnia: 
− Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie (dalej: UM w Gdyni, 

UM w Słupsku, UM w Szczecinie); 
− Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (dalej: SAR3); 
− dwie Izby Morskie – Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni i Izba 

Morska w Szczecinie; 
− Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni; 
− Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu oraz 
− Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (dalej: MGMiŻŚ 

lub Ministerstwo) obsługujące Ministra, w którym kompetencje 
dysponenta III stopnia przypisano Dyrektorowi Generalnemu w Biurze 
Dyrektora Generalnego (dalej: BDG).  

Minister sprawował ponadto nadzór nad Uniwersytetem Morskim w Gdyni 
i Akademią Morską w Szczecinie (dalej: Uniwersytet Morski w Gdyni i AM 
w Szczecinie). 

W celu oceny wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 21 – Gospodarka 
morska, przeprowadzono kontrole w MGMiŻŚ  oraz w zakresie wykonania 
planu finansowego na 2019 r. w UM w Gdyni, UM w Słupsku i UM w Szczecinie.  

Pobrane w części 21 dochody wyniosły 17 608,2 tys. zł, co stanowiło 138,4% 
planu dochodów, jednak z uwagi na konieczność dokonania zwrotu 

                                                           
1  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2017 r. obowiązujące 
do 15 listopada 2019 r. (Dz. U. poz. 2324 ze zm.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 19 listopada 2019 r. obowiązujące z mocą wsteczną od 15 listopada (Dz. U. 
poz. 2262). 

2  Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945  
ze zm.). 

3  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa powołana została ustawą z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452 ze zm.) – z ang. Search and 
Rescue, w skrócie SAR. 

Cel kontroli 
Celem kontroli było 
dokonanie oceny wykonania 
budżetu państwa na 2019 r., 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych 
przez dysponenta części 
budżetowej 21 – Gospodarka 
morska oraz ocena 
wykonania planów 
finansowych jednostek 
finansowanych w ramach tej 
części budżetu państwa. 
Zakres kontroli 
- realizacja wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, w tym 
rzeczowe efekty uzyskane 
w wyniku realizacji zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych; 
- sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 
- system kontroli zarządczej  
w zakresie prawidłowości 
sporządzania sprawozdań; 
- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych,  
w tym: 
a) nadzór nad wykonaniem 

planów finansowych 
podległych jednostek, 

b)nadzór nad 
wykorzystaniem 
i rozliczeniem dotacji 
wypłaconych z budżetu 
państwa w części 21  
– Gospodarka morska. 

Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą danych 
ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego. 

Jednostki kontrolowane  

1. Ministerstwo obsługujące 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, w którym 
kompetencje dysponenta 
III stopnia przypisano 
Dyrektorowi Generalnemu 

2. Urząd Morski w Gdyni 
3. Urząd Morski w Słupsku 
4. Urząd Morski w Szczecinie 
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nadpłaconego dochodu z lat poprzednich, były niższe o 14 071,6 tys. zł 
i wyniosły per saldo 3536,6 tys. zł. W skontrolowanych jednostkach będących 
dysponentami III stopnia dochody wyniosły:  
− 3686,1 tys. zł – w Ministerstwie obsługującym Ministra GMiŻŚ4 

(20,9% dochodów pobranych w części 21),  
− 5370,4 tys. zł – w UM w Gdyni (30,5% dochodów pobranych w części 21), 
− minus 9548,1 tys. zł5 (dochody pobrane wyniosły 4523,5 tys. zł) – w UM 

w Szczecinie (26,7% dochodów pobranych w części 21), 
− 2502,4 tys. zł – w UM w Słupsku (14,2% dochodów pobranych w części 21). 

W 2019 r. w części 21 zrealizowano wydatki budżetu państwa w wysokości 
612 361,7 tys. zł, tj. 96,7% kwoty planowanej po zmianach (633 534,3 tys. zł) 
i 0,15%6 wydatków budżetu państwa. 

W skontrolowanych jednostkach, będących dysponentami III stopnia, 
poniesione wydatki wyniosły: 
− 50 874 tys. zł w MGMiŻŚ (BDG), tj. 8,3% wydatków w części 21,  
− 157 275,6 tys. zł w UM w Gdyni7, tj. 25,7% wydatków w części 21, 
− 138 957,2 tys. zł w UM w Szczecinie8, tj. 22,7% wydatków w części 21, 
− 57 418,2 tys. zł w UM w Słupsku, tj. 9,4% wydatków w części 21. 

Beneficjentami dotacji, na łączną kwotę 156 192 tys. zł (25,5% wszystkich 
wydatków w części 21), były: Uniwersytet Morski w Gdyni i AM w Szczecinie. 

Z budżetu środków europejskich wydatkowano w części 21 kwotę 451 942 tys. zł, 
tj. 97,3% planu po zmianach (464 704,6 tys. zł), co stanowiło 0,64%9 budżetu 
środków europejskich ogółem.  

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów budżetowych, wydatków budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich, realizowanych przez poszczególnych 
dysponentów oraz ich procentowy udział w zrealizowanych dochodach 
i wydatkach w części, zostały przedstawione w załącznikach 6.1, 6.4, 6.5 i 6.7 
do niniejszej informacji.  

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli10. 

 

 

                                                           
4  Z uwagi na ujemną wielkość dochodów w UM w Szczecinie, zaprezentowano procentowy udział 

poszczególnych skontrolowanych dysponentów III stopnia w ogólnej wysokości dochodów 
pobranych, a nie wykazanych per saldo w sprawozdaniu Rb-27 w części 21 – Gospodarka 
morska. 

5   Ujemna wielkość wynikała ze zwrotu nadpłaconego dochodu dokonanego jednemu 
z wykonawców umowy inwestycyjnej z 2014 r. w wysokości 14 071,6 tys. zł na podstawie 
ugody sądowej zawartej między wykonawcą a Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. 

6   Wydatki budżetu państwa wg stanu na dzień 13 marca 2020 r. – 414 271 876,8 tys. zł 
7   Kontrolę w UM Gdynia i UM Słupsk przeprowadziła Delegatura NIK w Gdańsku. 
8  Kontrolę w UM Szczecin przeprowadziła Delegatura NIK w Szczecinie. 
9  Wydatki budżetu środków europejskich wg stanu na dzień 12 marca 2020 r. wyniosły 

70 906 586,1 tys. zł. 
10  Dz. .U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w części 21 – Gospodarka morska 
wydatki budżetu państwa zaplanowane na 2019 r. wykonane zostały 
na poziomie 96,7% planu po zmianach, a wydatki budżetu środków 
europejskich na poziomie 97,3% planu po zmianach. Wielkość prób wydatków 
(budżetu państwa i budżetu środków europejskich) poddanych badaniu w tej 
części wyniosła 491 708,7 tys. zł, tj. 46,2 % łącznych wydatków w tej części. 
Zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi, określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych11 (dalej: ufp) i jej aktach wykonawczych. Nie stwierdzono 
niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 
W ramach części 21, zgodnie z planem finansowym, realizowane były trzy 
programy krajowe12, dla których osiągnięto cele wyznaczone na 2019 r. 

Ocenę ogólną obniżono do poziomu oceny opisowej13 w związku 
z nieprawidłowościami stwierdzonymi w Urzędach Morskich, w niżej 
wymienionym zakresie. 

W UM w Gdyni: 
– stwierdzono, że w trakcie roku dokonywano wydatków z przekroczeniem 

planu finansowego ustalonego w poszczególnych paragrafach klasyfikacji 
budżetowej na dany dzień i miesiąc na łączną kwotę 1 602,1 tys. zł; 

– w sprawozdaniu Rb-27 wykazano w kol. 7 „Należności” i kol. 11 
„Należności pozostałe do zapłaty ogółem”, należności w łącznej kwocie 
157,5 tys. zł, których pierwotny termin płatności przypadał na 2020 r.; 

– w sprawozdaniu Rb-27 w kol. 7 „Należności”, wykazano dane korzystając 
z zasady bilansowania się sprawozdania, zamiast wprost na podstawie 
ewidencji księgowej; 

– dokonano wydatków budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 
149 886,5 tys. zł z rachunku bieżącego wydatków urzędu, zamiast 
z rachunku bankowego do obsługi płatności lub rachunku pomocniczego 
wydatków ze środków europejskich; 

– nie dokonano na dzień sporządzenia sprawozdań budżetowych 
za grudzień oraz sprawozdań z operacji finansowych za IV kwartał 
trwałych zapisów księgowych dotyczących operacji za grudzień 2019 r.; 

– nie prowadzono kont rozrachunkowych w zakresie zobowiązań według 
podziałek klasyfikacji budżetowej i budżetu zadaniowego; 

– nie zachowano na koncie 130 – „Rachunek bieżący jednostki” zasady 
czystości obrotów; 

– ujęto zaangażowanie przyszłych lat na kontach pozabilansowych 
dotyczących zaangażowania wydatków roku bieżącego; 

– w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia 
nałożono obowiązek złożenia przez wykonawcę dokumentów 
potwierdzających brak podstawy do jego wykluczenia, o której mowa 

                                                           
11  Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
12  Wdrożone ustawą i uchwałami Rady Ministrów: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 

o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 678); uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. ustanawiająca program 
pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – niepublikowana 
oraz uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazwą „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry 
w latach 2019–2028” – niepublikowana. 

13  W kontroli wykonania budżetu Państwa w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. Ocenę w formie opisowej stosuje się w przypadku, gdy nie 
zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej. 

Ocena wykonania budżetu 
państwa w 2019 r.  
w części 21 − Gospodarka 
morska 
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w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych14 (dalej: pzp), pomimo nieustanowienia tej fakultatywnej 
podstawy wykluczenia wykonawcy; 

– w postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w zaproszeniu 
do negocjacji wskazano nieprawidłową podstawę prawną zastosowania 
tego trybu; 

– sporządzono w sposób nierzetelny dwa protokoły z jednego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z których pierwszy 
odzwierciedlał przebieg postępowania do wydania czasu orzeczenia przez 
Krajową Izbę Odwoławczą na skutek odwołania wniesionego przez 
wykonawcę (traktowany jako protokół cząstkowy), drugi zaś od wszczęcia 
postępowania do udzielenia zamówienia (traktowany jako protokół 
końcowy). 

W UM w Szczecinie: 
- dokonano zakupu usług utrzymania czystości bez stosowania przepisów 

pzp, o łącznej wartości 147,4 tys. zł; 
- zlecano pracownikom urzędu, na podstawie umów cywilnoprawnych, 

zadania zbieżne z zakresem odpowiedzialności urzędników lub działań 
komórek organizacyjnych urzędu15; 

- zastępowano umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi; 
- udzielono niezgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi zamówień 

publicznych poniżej 30 tys. euro  o łącznej wartości 115,3 tys. zł; 
- dokonywano zmian kontraktów po upływie terminów ich obowiązywania 

– stwierdzona kwota nieprawidłowości – 228,0 tys. zł; 
- nie dopełniono obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych (dalej: Prezes UZP) o wszczęciu postępowania w trybie 
zamówienia z wolnej ręki; 

- żądano od potencjalnych wykonawców dokumentów zbędnych 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

- stwierdzono nierzetelne dokumentowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, polegające na braku wskazania w protokole 
potwierdzającym jego przebieg dat: zakończenia i zatwierdzenia prac 
komisji przetargowej, a także zatwierdzenia przez zamawiającego wyniku 
postępowania. 

W UM w Słupsku: 
− stwierdzono nieprawidłowości w dokumentowaniu trzech postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na: zastosowaniu 
nieprawidłowego trybu postępowania, sporządzeniu protokołu 
z postępowania niezgodnego z obowiązującym wzorem, żądaniu 
od wykonawców dokumentów niebędących niezbędnymi do przeprowadzenia 
postępowania. 

Szczegółowe omówienie nieprawidłowości zamieszczono w podrozdziałach 
4.2. i 4.3. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 21 – Gospodarka 
morska, przedstawiona została w załączniku 6.3 do niniejszej informacji. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała prawidłowość sporządzania 

                                                           
14  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
15  Badaniem objęto 49 umów cywilnoprawnych, tj. wszystkie związane z wydatkami 

wylosowanymi metodą MUS. Z uwagi na szeroki zakres przedmiotu analizy i ograniczone 
możliwości przedstawienia jej wyników w kontroli budżetowej, w tym precyzyjnego wskazania 
skutków finansowych, odniesiono się jedynie do części najważniejszych ustaleń.  
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rocznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 21 – Gospodarka 
morska, sprawozdań jednostkowych urzędu obsługującego Ministra i UM 
w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, z wyjątkiem sprawozdania Rb-27 UM w Gdyni. 
Opinia dotyczyła sprawozdań: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23); 
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 

realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej 
Polityki Rolnej (Rb-28 Programy); 

− z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, 
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE); 

− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1); 

oraz w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r., tj. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania łączne, zostały sporządzone przez dysponenta części 21 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie do przepisów 
rozporządzeń Ministra Finansów (dalej: MF) w sprawie: sprawozdawczości 
budżetowej16, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych17, a także sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym18. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał, 
w sposób racjonalny, kontrolę sporządzonych sprawozdań budżetowych 
(z wyjątkiem UM w Gdyni), w tym z budżetu środków europejskich, 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych z uwzględnieniem sprawozdań 
dysponentów III stopnia.  

                                                           
16  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.). 
17  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
18  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej  w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz 704). 
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3. UWAGI I WNIOSKI  
Uwaga  

W przypadku wystąpienia zmian w programach wieloletnich, które 
wprowadzają formalne ograniczenie korzystania z części środków w roku 
budżetowym, mając na uwadze skuteczność i racjonalność wykonania budżetu 
państwa, zasadnym jest niezwłoczne informowanie przez dysponenta 
III stopnia o środkach finansowych, które nie zostaną wykorzystane, w celu 
umożliwienia Ministrowi podjęcia decyzji o blokowaniu tych środków. 

Wniosek 

Wprowadzenie skutecznych mechanizmów nadzoru, o czym mowa w art. 175 
ust. 1 i 2 ufp, pozwalających na uniknięcie stwierdzonych w trakcie kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2019 r. nieprawidłowości w działaniach 
podległych jednostek.  

 

 

 

 

Odpowiedni adresaci 
poszczególnych wniosków 

Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Dyrektor UM w Gdyni 

 

 

Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI  
21 – GOSPODARKA MORSKA 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 
4.1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., kontrola 
dochodów budżetowych w tej części została przeprowadzona według uproszczonej tematyki, 
obejmującej analizę porównawczą danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 
z wykonania planu dochodów budżetowych, z wynikami roku ubiegłego. 

Według danych zawartych w Rb-27, w 2019 r. dochody w części 21 wyniosły 3536,6 tys. zł i były 
niższe o 72,2% od kwoty planowanej w ustawie budżetowej na rok 201919 (12 719 tys. zł). Pobrane 
w części 21 dochody wyniosły 17 608,2 tys. zł, co stanowiło 138,4% planu dochodów, jednak z uwagi 
na konieczność dokonania zwrotu nadpłaconego dochodu z lat poprzednich, były niższe o 14 071,6 tys. zł 
i wyniosły per saldo 3536,6 tys. zł. Bez kwoty 14 071,6 tys. zł, przeznaczonej na zwrot nadpłaconego 
dochodu z lat poprzednich objętej ugodą sądową, realizacja dochodów w części 21 stanowiła 111,9% 
wysokości dochodów osiągniętych w 2018 r. W porównaniu do wykonania w 2018 r., dochody 
wykazane per saldo w tej części, były niższe o 77,5% (o 12 202,2 tys. zł).  

Największe dochody – 13 420,4 tys. zł, tj. 76,5% ogółu dochodów w tej części, uzyskano w dziale 600  
– Transport i łączność. Sumarycznie, po odjęciu kwoty 14 071,6 tys. zł zwrotu, o którym mowa powyżej, 
kwota dochodu wykazana w dziale 600 ukształtowała się na poziomie ujemnym t.j. w wysokości minus 
591,3 tys. zł. Na uzyskane w 2019 r. dochody w dziale 600 złożyły się w szczególności wpływy z:  
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych 
umów o podobnym charakterze – 3553,2 tys. zł; 

- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów – 3190,2 tys. zł; 

- różnych opłat (za inspekcje statków, rejestracje jednostek pływających, wydanie kart 
bezpieczeństwa, zezwoleń na wejście/wyjście statków do/z portów) – 1381,1 tys. zł; 

- realizacji usług (opłaty portowe, przystaniowe, pasażerskie, tonażowe, obsługa oznakowania 
nawigacyjnego) – 1269,8 tys. zł; 

- opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (m.in. zezwolenia na wykonywanie 
prac podwodnych) – 1077,8 tys. zł; 

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 793,6 tys. zł. 

Dochody zrealizowane przez objętych kontrolą dysponentów III stopnia przedstawiały się jak niżej: 
− dochody Ministerstwa wyniosły 3686,1 tys. zł, co stanowiło 256,2% kwoty planowanej na 2019 r. 

(1439 tys. zł). Wyższa realizacja planu dochodów wynikała przede wszystkim z wpływów 
z różnych opłat 3435,9 tys. zł, w tym przede wszystkim z opłaty za użytkowanie gruntów 
pokrytych wodami. W ocenie NIK, na etapie planowania dochodów, kwota ta nie była możliwa 
do precyzyjnego określenia. W porównaniu do dochodów BDG osiągniętych w 2018 r. 
(1887,1 tys. zł), dochody te były wyższe o 1799 tys. zł (tj. o 95,3%); 

− dochody UM w Gdyni w 2019 r. wyniosły 5370,4 tys. zł i były wyższe o 421,4  tys. zł, tj. o 8,5% 
od kwoty zaplanowanej (4949 tys. zł) oraz o 558 tys. zł (tj. o 9,4%) niższe od dochodów 
uzyskanych w 2018 r. (5928,4 tys. zł); 

− dochody UM w Szczecinie wyniosły (per saldo) minus 9548,1 tys. zł i były niższe o 360,2% 
od kwoty planowanej na 2019 r. (3669 tys. zł) oraz były niższe o 13 650,1 tys. zł (tj. o 332,7%) 
od dochodów uzyskanych w 2018 r. (4102 tys. zł);  

                                                           
19  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198). 
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− dochody UM w Słupsku w 2019 r. wyniosły 2502,3 tys. zł i były wyższe o 11,2% od kwoty 
planowanej (2250 tys. zł) oraz wyższe od wykonania w 2018 r. (2310,4 tys. zł) o 191,9 tys. zł 
(tj. o 8,3%).  

4.1.2. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY 

Na koniec 2019 r., w części 21 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1923,7 tys. zł, 
w tym zaległości netto w wysokości 1697,8 tys. zł. W porównaniu do stanu na  koniec 2018 r. 
(26 479,4 tys. zł) należności zmniejszyły się o 24 555,7 tys. zł, a zaległości o 24 515,7 tys. zł. Znacząca 
część należności i zaległości występujących w 2018 r., w kwocie 20 493,1 tys. zł wynikała 
z opóźnienia w realizacji umowy przy realizacji inwestycji pn. ,,Modernizacja toru wodnego 
Świnoujście–Szczecin Kanał Piastowski i Mieliński – etap II, strona wschodnia i zachodnia”. Powyższa 
należność i zaległość w kwocie 20 493,1 tys. zł powstała w latach 2013–2015. W 2019 r. doszło 
do zawarcia ugody w zakresie powyższych należności, która spowodowała wzajemne zaspokojenie 
roszczeń stron w zakresie kwot spornych oraz znaczny spadek należności i zaległości w ujęciu rok 
do roku. Na należności i zaległości wykazane na koniec 2019 r., złożyły się przede wszystkim: 
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i odsetek. 

Dane dotyczące dochodów budżetowych ogółem przedstawiono w załączniku nr 6.4, a w zakresie 
dochodów budżetowych kontrolowanych dysponentów III stopnia w załączniku nr 6.1 do niniejszej 
informacji. 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W ustawie budżetowej na rok 2019, wydatki budżetu państwa w części 21 zostały zaplanowane 
w kwocie 571 659 tys. zł. W trakcie 2019 r. plan został: 
- zwiększony 44 decyzjami o kwotę 64 950,5 tys. zł – w tym 43 decyzjami MF (42 decyzjami 

o uruchomieniu środków z rezerwy celowej w wysokości 63 972,7 tys. zł i jedną decyzją 
o przesunięciu środków z cz. 69 – Żegluga śródlądowa – na kwotę 931,8 tys. zł) oraz jedną 
decyzją Ministra GMiŻŚ (przesunięcie środków z cz. 22 – Gospodarka wodna – na kwotę 46,0 tys. zł); 

- zmniejszony trzema decyzjami MF, o kwotę 3075,2 tys. zł (nastąpiło przeniesienie tych środków 
do części 22 – Gospodarka wodna – na kwotę 50,7 tys. zł i przeniesienie do cz. 83 – Rezerwy 
celowe na kwotę 3024,5 tys. zł). 

W 2019 r. nie były uruchamiane dla części 21 środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa. W efekcie 
powyższych zmian plan wydatków po zmianach wynosił 633 534,3 tys. zł.  

Zrealizowane w części 21 wydatki wyniosły 612 361,7 tys. zł, tj. 96,7% planu po zmianach. 
W porównaniu do wykonania w 2018 r. wydatki były wyższe o 90 164,3 tys. zł, tj. o 17,3%. Najwięcej 
środków, tj. 374 672,9 tys. zł (61,2% wydatków ogółem) wykorzystano w dziale 600 – Transport 
i łączność, które zrealizowane zostały w 94,9% planu po zmianach, przede wszystkim w:  

− rozdziale 60043 – Urzędy morskie (319 074,5 tys. zł), 
− rozdziale 60044 – Ratownictwo morskie (39 448,6 tys. zł). 

Ponadto wydatki ponoszono głównie w: 

− dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (156 192 tys. zł), 
− dziale 750 – Administracja publiczna (34 716,2 tys. zł),  
− dziale 900 – Gospodarka komunalna (33 988,6 tys. zł). 

Ze środków przyznanych z rezerw celowych wykorzystano kwotę 63 595,6 tys. zł, tj. 99,4%.  
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Środki z rezerw celowych wykorzystano m.in. na: 
- pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie a wykonawcą robót inwestycyjnych 
na rzecz UM w Szczecinie w latach 2013-2015 oraz pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa 
z tytułu podpisania ugody sądowej przed sądem dnia 25 czerwca 2019 r. pomiędzy Skarbem 
Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku, a wykonawcą inwestycji pn. „Odbudowa 
i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4–333,4” – łączna kwota 
powyższych dwóch ugód to 19 745,9 tys. zł; 

- modernizację toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (dalej: POIiŚ) – kwota 15 412,2 tys. zł; 

- podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni morskich w związku z art. 368 ust. 9 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce20 – kwota 8002,0 tys. zł; 

- budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających dla UM w Szczecinie – kwota 
7084,1 tys. zł; 

- wymianę taboru pływającego UM w Gdyni – kwota 4117,4 tys. zł; 
- zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża – kwota 2458,5 tys. zł; 
- modernizację toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m (POIiŚ) – kwota 

1800,6 tys. zł; 
- modernizację wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap IIIA – kwota 1043,1 tys. zł. 

W 2019 r. Minister podjął 13 decyzji w sprawie blokowania wydatków budżetu państwa w części 21 
na kwotę 3397 tys. zł (tj. 0,5% planu po zmianach), m.in. na:  

− 2250 tys. zł w związku z późnym ogłoszeniem przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, 
naboru wniosków w ramach działania „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne 
i przystanie – Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, miejsc 
wyładunku, giełd rybnych lub przystani – zakres rybołówstwa morskiego”21, nie było możliwości 
wykorzystania w 2019 r. środków finansowych w tym zakresie;  

− 331,1 tys. zł w związku z brakiem możliwości uruchomienia nowego kierunku nauczania 
w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu (środki z rezerwy celowej);  

− 173,1 tys. zł w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku warsztatowo-biurowo-magazynowego. Etap I” 
(inwestycja UM w Gdyni), spowodowanym znacznymi opóźnieniami w uzyskiwaniu niezbędnych 
pozwoleń administracyjnych;  

− 172,6 tys. zł w związku z opóźnieniem wykonawcy dokumentacji przedprojektowej dla realizacji 
zadania ,,Przebudowa wejścia do Portu Ustka” w ramach PO Rybactwo i Morze 2014–2020. 

Pomimo dwukrotnego monitowania przez Ministra dysponentów III stopnia w sprawie zgłaszania 
nadwyżek środków finansowych, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu, posiadając wiedzę 
już we wrześniu, że nie uruchomi planowanej liczby nowych klas, środki z rezerwy celowej 
w wysokości 331,1 tys. zł, zgłosił do blokowania dopiero 3 grudnia 2019 r. 

Zobowiązania budżetu państwa w części 21 na koniec 2019 r. wyniosły 111 659,5 tys. zł i były 
wyższe o 95 273,7 tys. zł niż kwota zobowiązań na koniec 2018 r. (16 385,8 tys. zł). Zobowiązania 
dotyczyły głównie wydatków inwestycyjnych urzędów morskich (94 949 tys. zł) oraz dodatkowych 
rocznych wynagrodzeń (9131,9 tys. zł). Na znaczny wzrost zobowiązań złożyło się przede wszystkim 
zobowiązanie UM w Gdyni dotyczące zadania „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską – część I”, gdzie zgodnie z zapisami kontraktu na realizację zadania, wykonawca wystąpił 
z wnioskiem o zaliczkę w kwocie 99 162,3 tys. zł, na poczet której dokonano tylko częściowej zapłaty 
w 2019 r., a pozostała część będzie wypłacana w 2020 r. Wykazane zobowiązania były ponadto 
związane z realizacją projektów: 
- pn. „Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku” (4941,2 tys. zł); 
                                                           
20  Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm. 
21  Działanie objęte projektem pod nazwą: „Poprawa infrastruktury w małych portach, Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 (dalej: PO Rybactwo i Morze).  



Wyniki kontroli 

13 
 

- pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5 m” (2711,9 tys. zł); 
- pn. „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” (200,7 tys. zł); 
- pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej” (96 tys. zł). 

W 2019 r. nie wystąpiły wydatki, które nie wygasły w 2018 r.  Minister w 2019 r. nie kierował do MF 
wniosków o przeniesienie niewygasających wydatków z 2019 r. do wykorzystania w 2020 r. 

Dane dotyczące wydatków budżetowych, zatrudnienia i wynagrodzeń przedstawiono odpowiednio 
w załączniku nr 6.5 i 6.6 do niniejszej informacji. 

W wydatkach części 21 ogółem, 66,1% stanowiły wydatki dysponentów III stopnia objętych 
kontrolą: 

− 50 874 tys. zł (8,3% wydatków w części 21) – BDG w MGMiŻŚ,  
− 157 275,6 tys. zł (25,7% wydatków w części 21) – UM w Gdyni, 
− 138 957,2 tys. zł (22,7% wydatków w części 21) – UM w Szczecinie, 
− 57 418,2 tys. zł (9,4% wydatków w części 21) – UM w Słupsku. 

Wydatki poniesione przez Ministerstwo (BDG jako dysponenta III stopnia) wyniosły 50 874 tys. zł, 
co stanowiło 98,6% planu finansowego po zmianach (51 570,5 tys. zł). W porównaniu do wykonania 
w 2018 r. (51 092,7 tys. zł), nastąpił spadek wydatków o 218,7 tys. zł, tj. o 0,4%. Wydatki poniesiono 
głównie na utrzymanie urzędu obsługującego Ministra w dziale 750 – Administracja publiczna 
w kwocie 34 716,2 tys. zł, tj. 95,1% planu po zmianach i w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 
16 149,9 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach. W Ministerstwie, szczegółowym badaniem objęto 
realizację wydatków BDG z budżetu państwa w kwocie 21 483,2 tys. zł, tj. 42,2% wydatków 
wykonanych przez BDG. Próba została wylosowana metodą monetarną (MUS22). Zbadano, czy 
poszczególne wydatki były: rzetelnie skalkulowane, dokonane do wysokości kwot ujętych w planie 
finansowym jednostki, czy płatności dokonywano w przewidzianych terminach, a ponadto, 
w przypadku wydatków majątkowych czy wydatki potwierdzone wybranymi do badania 
dokumentami zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem oraz czy służyły osiągnięciu 
zaplanowanych celów zadania. Zbadano 43 dowody księgowe na kwotę ogółem 20 067,7 tys. zł.  

Zrealizowane w 2019 r. wydatki przez UM w Gdyni w kwocie 157 275,6 tys. zł, stanowiły 90,3% 
kwoty określonej w planie finansowym na ten rok. Niższe od planu po zmianach wykonanie 
wydatków, wynikało głównie z niższego o 16 830 tys. zł wykonania wydatków inwestycyjnych 
dotyczących zadania pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Decyzja 
była skutkiem przyjętej w trybie obiegowym dnia 9 sierpnia 2019 r., aktualizacji uchwały Rady 
Ministrów ustanawiającej program wieloletni pod ww. nazwą, a w jej wyniku wydatki na to zadanie 
na 2019 r. zmniejszono o kwotę 16 830 tys. zł.  

W porównaniu do wykonania w 2018 r. (118 838,2 tys. zł), wydatki UM w Gdyni były wyższe 
o 38 437,4 tys. zł (tj. o 32,3%) i wynikały głównie ze wzrostu wydatków inwestycyjnych dotyczących 
zadań pn.: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”, „Budowa drogi wodnej 
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie 
Północnym w Gdańsku” i „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami  
e-Navigation”. Wydatki poniesiono głównie w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 
142 006,3 tys. zł (89,3% planu po zmianach) oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, rozdziale 90018 – Ochrona brzegów morskich, w kwocie 14 841,3 tys. zł (99,9% planu 
po zmianach). W UM w Gdyni szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 
61 267,7 tys. zł23, tj. 57,8% wydatków urzędu. Doboru próby wydatków dokonano metodą MUS. 
Badaniem objęto 73 zapisy księgowe. W UM w Gdyni stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
poniesionych wydatków, m.in.: 

                                                           
22  Losowanie ze zbioru dowodów/zapisów stanowiących populację wydatków pozapłacowym kontrolowanej jednostki. 

tj. z wyłączeniem wydatków w paragrafach 401–408, 411–414, 418, 420 i 444 klasyfikacji budżetowej oraz wydatków 
poniżej 500 zł, z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 

23  W tym wydatki z objętej badaniem rezerwy celowej. 
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– w trakcie roku dokonywano w niektórych miesiącach wydatków z przekroczeniem planu 
finansowego ustalonego w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na dany dzień 
i miesiąc na łączną kwotę 1 602,1 tys. zł24, czym naruszono art. 44 ust. 1 pkt 3 ufp, zgodnie 
z którym wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie 
finansowym jednostki sektora finansów publicznych; 

– dokonywano zapłaty za zadania realizowane w ramach projektów europejskich z rachunku 
bieżącego wydatków urzędu, zamiast z rachunku bankowego do obsługi płatności lub rachunku 
pomocniczego wydatków ze środków europejskich w łącznej kwocie 149 886,5 tys. zł. Wydatki te 
zrealizowano z rachunku bieżącego wydatków UM w Gdyni, o którym mowa w § 2 pkt 5 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa25, zamiast 
z rachunku bankowego do obsługi płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ufp, lub rachunku 
pomocniczego wydatków ze środków europejskich, o których mowa w § 14 odpowiednio ust. 1 i 3 
powyższego rozporządzenia. Ponadto wydatki te na wyciągach bankowych zadekretowano do §§: 
6059 lub 6069, podczas gdy dowody księgowe dotyczące tych wydatków zostały zatwierdzone 
do wypłaty z §§: 6057 lub 606726. Do operacji związanych z tymi wydatkami 
zaewidencjonowanych na koncie 130 – „Rachunek bieżący wydatków budżetowych” zastosowano 
techniczny zapis ujemny, zatem ich zaksięgowanie na tym koncie nie miało wpływu na dane 
wykazane w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28). 

Wydatki zrealizowane w 2019 r. przez UM w Szczecinie w kwocie 138 957,2 tys. zł, stanowiły 98,6% 
kwoty określonej w planie finansowym na ten rok. Wydatki poniesiono głównie w dziale 600  
– Transport i łączność w kwocie 130 660,6 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach oraz w dziale 900  
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90018 – Ochrona brzegów morskich 
w kwocie 8152,5 tys. zł (100% planu po zmianach). W porównaniu do wykonania w 2018 r. 
(106 047,5 tys. zł), były one wyższe o 32 909,7 tys. zł (tj. o 31%). Wzrost wydatków był 
spowodowany wypłaceniem kwoty 15 928,4 tys. zł na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa27. 
Zobowiązanie dotyczyło rozliczeń wynikających z zawartej ugody sądowej28 pomiędzy Skarbem 
Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie a Wykonawcą kontraktu29 na roboty 
budowlane pn. „Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście–Szczecin Kanał Piastowski i Mieliński  
– etap II, strona wschodnia i zachodnia”30. W UM w Szczecinie szczegółowym badaniem objęto 
realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 72 908,0 tys. zł, tj. 52,5%31 wydatków ogółem 
urzędu. Doboru próby wydatków dokonano metodą MUS na podstawie wygenerowanych z systemu 
księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających pozapłacowym wydatkom 
budżetowym urzędu. Badaniem objęto 106 zapisów księgowych. W wyniku badania wydatków w UM 
w Szczecinie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

                                                           
24  W §§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki, 4020 

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 4270 Zakup usług remontowych, 4410 Podróże służbowe krajowe, 4520 Opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 4700 Szkolenia 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 
odpowiednio o 129,1 tys. zł, 580,2 tys. zł, 720,0 tys. zł, 8,8 tys. zł, 147,4 tys. zł, 1,8 tys. zł, 9,3 tys. zł, 0,1 tys. zł, 2,8 tys. zł, 
2,6 tys. zł. 

25  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu 
państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2225). 

26  Paragrafy klasyfikacji budżetowej: § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 6069 – wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące wydatków budżetu środków europejskich; § 6057 – wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych i § 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące wydatków 
ze środków budżetu Państwa.    

27  Środki na sfinansowanie zobowiązania pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa – decyzja MF 
MF/FG5.4143.3.32.2019.MF.2020 z dnia 7.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2019 r.  

28   Sygn. Akt VIII GC 386/14. 
29   Umowa nr DBM/ZIU-II-370/2/172/2012 z dnia 7.12.2012 r. 
30   Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
31  W tym dobór losowy obejmował 52,3% wydatków ogółem oraz celowy 0,2%. 
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• na podstawie umów cywilnoprawnych zlecano pracownikom urzędu zadania zbieżne 
z zakresami odpowiedzialności urzędników lub działaniami komórek organizacyjnych 
przewidziane w regulaminie organizacyjnym32 UM w Szczecinie, w tym: 
− na codzienną obsługę i sprawdzanie stanu technicznego samochodów służbowych, 
− w zakresie opieki, obsługi oraz prowadzenia jednostek pływających UM, 
− na bieżącą obsługę i eksploatację motoroweru służbowego, 
− na przygotowanie i przekazanie do archiwum zakładowego akt osobowych byłych 

pracowników UM, 
− polegające na wydawaniu pościeli oraz kluczy do pokoi gościnnych, a także sprzątania pokoi 

gościnnych w budynku Obwodu Ochrony Wybrzeża w Niechorzu, 
− pełnienie funkcji gospodarza obiektu Obwodu Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski 

w Karsiborze, w tym nadzór nad m.in.: eksploatacją urządzeń, sprzętu kołowego, 
pływającego, pozostałego wyposażenia, funkcjonowania systemu alarmowego i monitoringu;  

powyższe umowy cywilnoprawne charakteryzowało również pozbawienie aspektu 
tymczasowości oraz wykonywanie zadań w warunkach pracowniczego podporządkowania 
i ustalonej w urzędzie organizacji. Zgodnie z art. 94 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy33 pracodawca jest obowiązany w szczególności do organizowania pracy w sposób 
zapewniający osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, 
wysokiej wydajności i należytej jakości pracy. Również zgodnie z art. 22 § 12 w zw. z art. 22 § 1 
Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania 
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika 
za wynagrodzeniem, przy czym zgodnie z art. 22 § 12 tej ustawy nie jest dopuszczalne 
zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu wymienionych warunków 
wykonywania pracy; 

• zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną; umowę cywilnoprawną z osobą niebędącą 
pracownikiem UM zawarto pomimo, że stosunek prawny łączący zleceniodawcę z osobą 
wykonującą pracę na podstawie tego kontraktu zawierał elementy charakterystyczne dla 
stosunku pracy. Przedmiotem umowy zlecenia34 było wykonywanie czynności biurowych 
w Obwodzie Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski. Powyższe naruszało przepisy art. 22 § 12 
w zw. z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którymi przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, przy czym nie jest 
dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu 
wymienionych warunków wykonywania pracy; 

• zawarte umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierały niezgodne ze stanem faktycznym 
zapisy lub zmian ich treści dokonywała osoba niebędąca stroną kontraktu, w tym: 

− w trzech przypadkach35 strony oświadczyły, że Wykonawca jest pracownikiem 
Zamawiającego, a obowiązki wynikające z umowy nie pokrywają się z zakresem obowiązków 

                                                           
32  W badanym okresie regulamin organizacyjny Urzędu stanowił załącznik do zarządzenia nr 22 Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Morskiemu 
w Szczecinie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami nr: 10 z 29.06.2007 r., 19 z 19.10.2007 r., 15 z 29.08.2008 r., 
23 z 23.12.2008 r., 11 z 3.09.2010 r., 14 z 27.06.2011 r., 3 z 31.01.2013 r., 12 z 18.06.2014 r., 17 z 7.11.2014 r., 
8 z 18.06.2015 r., 18 z 30.11.2015 r., 5 z 13.02.2017 r., 22 z 1.12.2017 r., 18 z 3.07.2018 r. oraz 11 z 26.03.2019 r.) oraz od 
18.11.2019 r. załącznik do zarządzenia nr 31 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 8 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie; dalej regulamin organizacyjny. 

33  Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.; dalej: Kodeks pracy. 
34  Umowa nr OW-377.002.19-2 zawarta na okres od dnia 1.01. do dnia 31.12.2019 r. 
35  Tj.: w umowach nr: 3/SP/2019 z 16.01.2019 r. na przygotowanie i przekazanie do archiwum akt osobowych byłych 

pracowników Urzędu; AG.II.2.2019 z 22.01.2019 r. na usługi wydawania kluczy do pokoi gościnnych, wydawania pościeli 
oraz sprzątania pokoi gościnnych w Latarni Morskiej w Niechorzu oraz E.2704.7.1.19 z 2.01.2019 r. na prace 
konserwacyjne wózka podnośnikowego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu. 
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wynikających z umowy o pracę i będą wykonywane poza godzinami pracy, przy czym 
zgodnie ze stanem faktycznym36 nie był on pracownikiem urzędu, 

− w dwóch przypadkach osoba niebędąca stroną (Główny Inspektor Inspektoratu Ochrony 
Wybrzeża, jako nadzorujący pracę zleceniobiorcy) dokonała zmian kontraktu, polegających 
na poprawieniu maksymalnego wymiaru zleconych godziny pracy, przy czym zmiany nie 
zostały pisemnie zaakceptowane przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę, co było niezgodne 
z rozdziałem 3 pkt 1 w zw. z rozdziałem 4 pkt 8 regulaminu przygotowywania 
i podpisywania umów w urzędzie. Na podstawie wskazanych przepisów podstawową formą 
zawarcia umowy jest forma pisemna, przez co należy rozumieć dokument podpisany przez 
obydwie strony umowy, a w przypadku wprowadzania uzupełnień lub zmian do umowy 
stosuje się tryb postępowania określony jak do jej zawarcia; 

• dokonywanie zmian kontraktów po upływie terminów ich obowiązywania, w tym: 

− umowę37 zawartą dnia 26.08.2019 r., po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego 
na realizację prac konserwacyjno-remontowych i wymianę systemu odbojowego z terminem 
wykonania do dnia 29.11.2019 r.38; w jej wyniku trzykrotnie zmieniono terminy realizacji 
przedmiotu umowy po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy39.Na skutek 
powyższego w okresach: od 30.11. do 6.12.2019 r., od 4 do 6.12.2019 r. oraz od 8 do 9.12.2019 r., 
faktyczne przystąpienie wykonawcy do wykonywania czynności nastąpiło w sposób ustny 
lub dorozumiany, co było niezgodne z art. 139 ust. 2  pzp. Stosownie do tych przepisów 
umowa wymagała, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Przy czym aneks 
do umowy stanowi jej integralną część, 

− umowę40 zawartą 5.10.2018 r., po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu nabrzeża barkowego wraz 
z remontem kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniem pali na pomostach: Pasażerskim 
i Spacerowym w Kamieniu Pomorskim – z terminem wykonania do 31.05.2019 r.  
– zmieniono 24 dni po terminie realizacji umowy. Aneksem nr 1 zawartym 24.06.2019 r., 
wydłużono termin (ze względu na przedłużające się procedury wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych) obowiązywania kontraktu do 8.07.2019 r. Wniosek wykonawcy 
o przedłużenie terminu umowy wpłynął 4.06.2019 r., tj. cztery dni po terminie wyznaczonym 
na realizację przedmiotu zamówienia. Na skutek powyższego w okresie od 1 do 24.06.2019 r. 
faktyczne przystąpienie wykonawcy do wykonywania czynności nastąpiło w sposób ustny 
lub dorozumiany, co było niezgodne z § 13 ust. 1 kontraktu. Na podstawie tego przepisu 
wszelkie zmiany umowy mogły być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, 

− umowę41 zawartą 12.03.2019 r. na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości 
w obiektach urzędu oraz terenach przyległych, z terminem wykonania do 13.05.2019 r. 
zmieniono: jeden dzień po terminie realizacji przedmiotu umowy, tj. obowiązującym 
od 14.05.2019 r. aneksem, którym wydłużono termin realizacji kontraktu do 28.06.2019 r., 
trzy dni po terminie realizacji przedmiotu umowy, tj. obowiązującym od 1.07.2019 r. 
aneksem, którym wydłużono termin realizacji kontraktu do 31.07.2019 r. Powyższe było 
niezgodne z § 11 umowy z 12.03.2019 r., na podstawie którego wszelkie zmiany kontraktu 
mogły być dokonywane pisemnie pod rygorem nieważności. 

                                                           
36  Informacja Naczelnika Wydziału Spraw Pracowniczych z 13.02.2020 r. 
37  Umowa nr PO.II.370.20.19 o wartości 228 tys. zł brutto (badaniem objęto wydatki na kwotę 228 tys. zł). 
38  Po zmianie aneksem nr 1 z 12.11.2019 r.  
39  siedem dni po terminie realizacji przedmiotu umowy aneksem nr 2 podpisanym elektronicznie 6.12.2019 r z mocą 

obowiązującą od 28.11.2019 r. którym ze względu na niesprzyjające warunki na morzu wydłużono termin obowiązywania 
kontraktu do 3.12.2019 r; trzy dni po terminie realizacji przedmiotu umowy aneksem nr 3 z mocą obowiązującą 
od 3.12.2019 r., którym ze względu na niesprzyjające warunki na morzu wydłużono termin obowiązywania kontraktu do 
8.12.2019 r.; jeden dzień po terminie realizacji przedmiotu umowy aneksem nr 4 podpisanym 9.12.2019 r. z mocą 
obowiązującą od 8.12.2019 r., którym ze względu na niesprzyjające warunki na morzu wydłużono termin realizacji 
kontraktu do dnia 13.12.2019 r. 

40  Umowa nr DBM.II.379.ZZP-2.351.18 o wartości 111,3 tys. zł (zbadano wydatki na kwotę 103,5 tys. zł). 
41  Umowa nr AG.I.375.1.26.19, PO.II.3790.62.19 o wartości 23 tys. zł (zbadano wydatki na kwotę 23 tys. zł). 
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Zrealizowane w 2019 r. wydatki przez UM w Słupsku w kwocie 57 418,2 tys. zł, stanowiły 97,9% 
kwoty określonej w planie finansowym na ten rok. Wydatki poniesiono głównie w dziale  
600 – Transport i łączność w kwocie 46 407,5 tys. zł, (97,4% planu po zmianach) oraz w dziale  
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90018 – Ochrona brzegów morskich 
w kwocie 10 994,8 tys. zł (99,9% planu po zmianach). W porównaniu do wykonania w 2018 r. 
(55 108,9 tys. zł), były one wyższe o 2309,3 tys. zł (tj. o 4,2%). Na wzrost wydatków w porównaniu 
z rokiem 2018, wpływ miały m. in.: wzrost wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, pokrycie 
zobowiązań Skarbu Państwa42 ze środków otrzymanych z rezerwy celowej na ten cel, wzrost 
wydatków na usługi remontowe zrealizowane zgodnie z planem rzeczowo-finansowym, w tym 
remonty jednostek pływających, remonty obiektów kubaturowych, prace remontowe na jednostce 
M/S Marzenka, remont pogłębiarki Omułek. W UM w Słupsku szczegółowym badaniem objęto 
realizację wydatków budżetu państw w ramach 34 dowodów księgowych wylosowanych metodą 
MUS i 5 dobranych w sposób celowy, w łącznej kwocie 25 838,2 tys. zł, tj. 45,0% wydatków urzędu  
– nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Na koniec 2019 r. w urzędzie obsługującym Ministra GMiŻŚ oraz w urzędach morskich nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne. 

Ponadto sprawdzeniu podlegały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych 
i wydatki ponoszone na realizację umów zawartych na podstawie tych postępowań.  

W Ministerstwie badaniu poddano dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Łączna wartość umów zawartych w wyniku 
rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań wyniosła 2607,6 tys. zł. Wydatkowane i zbadane 
środki w ramach tych postępowań w 2019 r. wyniosły 1396,4 tys. zł. Przedmiotem postępowań były: 
- Dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz przetworzenie i migracja danych w ramach realizacji 

projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej” (SIPAM) na kwotę 417,7 tys. zł; 
- Przeprowadzenie monitoringu osadów dennych na klapowiskach Darłowo, Gdynia, Gdańsk i DCT 

w 2019 r. i 2020 r. oraz sporządzenie na jego podstawie opracowania pt. „Analiza osadów 
dennych na klapowiskach Darłowo, Gdynia, Gdańsk i DCT w latach 2019–2020” na kwotę 
978,6 tys. zł (w tym 20,9 tys. zł stanowiło karę umowną od wykonawcy), w kwocie 1415,5 tys. zł, 
których doboru dokonano w sposób celowy (wybrane postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego).  

Analizie poddano także wydatki na realizację umowy podpisanej w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Wykonanie i dostarczenie 
folderów filatelistycznych oraz wkładek okolicznościowych z okazji Rejsu Niepodległości” na kwotę 
19,1 tys. zł, w przypadku którego, na podstawie art. 4 pkt 8 pzp43, nie zastosowano przepisów pzp. 
Postępowanie o udzielenie tego zamówienia publicznego przeprowadzono w oparciu o regulacje 
zawarte w Zarządzeniu Nr 14 Dyrektora Generalnego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zasad 
i trybu postępowania w procesie dokonywania wydatków publicznych w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W badanych postępowaniach zastosowano prawidłowy tryb 
udzielenia zamówień publicznych, a realizacja płatności odbywała się w terminach i w kwotach 
przewidzianych w zawartych umowach. Wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym na 
zakupy i usługi służące realizacji celów MGMiŻŚ.  

W UM w Gdyni badaniu poddano dobrane w sposób celowy trzy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego:  

−  „Remont umocnienia brzegu w Ostrowie km 135,5-136,8” - postępowanie przeprowadzono 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia – stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wskazaniu 
nieprawidłowej podstawy prawnej dla zastosowania tego trybu - w zaproszeniu do negocjacji 

                                                           
42  Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w związku z ugodą zawartą z wykonawcą w dniu 25 czerwca 

2019 r. na kwotę 3817,5 tys. zł. 
43  Art. 4 pkt 8 ustawy pzp (zakres przedmiotowy – wyłączenie): „ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO”. 
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wskazano podstawę prawną zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, tj. art. 62 ust. 1 pkt 1 
pzp, zamiast art. 62 ust. 1 pkt 4, co skutkowało naruszeniem art. 63 ust. 2 pkt 6 tej ustawy. 
Ponadto mimo, że nie ustanowiono fakultatywnej podstawy wykluczenia wykonawcy, który 
naruszył obowiązków płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne (art. 24 ust. 5 pkt 8 pzp), nałożono obowiązek złożenia przez wykonawcę 
dokumentów potwierdzających brak wobec niego ww. podstawy wykluczenia; 

− „Przebudowa nabrzeża Polski Hak w Gdańsku w ramach projektu: Modernizacja wejścia do portu 
wewnętrznego w Gdańsku. Etap III.” – postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu 
nieograniczonego – stwierdzono, że sporządzone zostały w sposób nierzetelny dwa protokoły 
z jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z których pierwszy odzwierciedlał 
przebieg postępowania do wydania orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (dalej: KIO), 
na skutek odwołania wniesionego przez wykonawcę (traktowany jako protokół cząstkowy), drugi 
zaś od wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia (traktowany jako protokół końcowy). 
NIK stwierdziła: z przepisu art. 96 ust. 1 ustawy pzp wynika, że z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego sporządza się jeden protokół, a obowiązkiem zamawiającego jest bieżące 
dokumentowanie czynności podejmowanych w postępowaniu. Informacje o czynnościach 
dokonanych po wydaniu wyroku KIO, które jako czynności powtórzone, powinny zostać 
przedstawione w pkt 24 protokołu („Czynności nowe/czynności powtórzone w postępowaniu”). 
Protokoły cząstkowy i końcowy z postępowania, o którym mowa powyżej, nie zawierały informacji 
o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
(dalej: „DUUE”) z dnia 3 listopada 2019 r. pod nr 484032-2018, zaś Protokół końcowy zawierał 
nieprawidłową datę udzielenia zamówienia/zawarcia umowy (13 października 2019 r. zamiast 
3 października 2019 r.) oraz nieprawidłowy numer oraz datę publikacji w DUUE ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia (16 października 2019 r. nr 2018/S 199-449804, zamiast 18 października 
2019 r. nr 2019/S 202-490302); 

− Postępowanie na dostawę samochodu typu pickup o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro, 
które przeprowadzono zgodnie z wewnętrznymi regulacjami urzędu dotyczącymi udzielania 
zamówień, do których nie stosuje się przepisów pzp, przy przeprowadzeniu którego nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W UM w Szczecinie badaniu poddano dobrane w sposób celowy trzy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego:  
- na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych - pogłębiarskich w ramach inwestycji 

pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy” - postępowanie przeprowadzono 
w trybie przetargu nieograniczonego; nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji 
tego zamówienia; 

- przeprowadzenie prac pn. „Sztuczne zasilenie brzegu w Międzywodziu km: 393,40–394,00  
– prace powtarzające się” – postępowanie o wartości 314,5 tys. euro w trybie zamówienia 
z wolnej ręki44 – stwierdzono zaniechanie zawiadomienia Prezesa UZP o wszczęciu postępowania 
w trybie zamówienia z wolnej ręki wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego 
zastosowania tego trybu. Stosownie do art. 67 ust. 2 pzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, 
od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi45, zamawiający w terminie trzech dni 
od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa UZP o jego wszczęciu, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. Ponadto w postępowaniu tym, 
zamawiający żądał od wykonawcy złożenia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, pomimo że 
nie przewidziano wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanki fakultatywnej, wynikającej 
z art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość 
ogłoszono. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp oraz w zw. z § 5 pkt 4 

                                                           
44  Pn. Sztuczne zasilenie brzegu w Międzywodziu km: 393,40–394,00 – prace powtarzające; wartość umowy wynosiła 

1356,2 tys. zł (badaniem objęto wydatki na kwotę 1356,2 tys. zł). 
45   Tj. wartość 144 tys. euro. 
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rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia46, 
zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, w tym odpisu z właściwego rejestru tylko w sytuacji, 
gdy przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie przesłanki fakultatywnej; 

- postępowanie na dostawę samochodu do przewozu osób wraz z przestrzenią ładunkową 
o wartości nieprzekraczającą 30 tys. euro, które przeprowadzono zgodnie z wewnętrznymi 
regulacjami urzędu dotyczącymi udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów pzp 
– nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W UM w Słupsku dokonano analizy dokumentacji czterech postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych:  
- „Wykonanie recenzji dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony dla morskiego obszaru 

Natura 2000 Ławica Słupska” – postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

- „Wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego pod nazwą Projekt planu ochrony morskiego 
obszaru Natura 2000 – Ławica Słupska” – postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu 
nieograniczonego – w przypadku tych dwóch powyższych postępowań stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na tym, że zostały udzielone z zastosowaniem przepisów pzp, choć 
wartość szacunkowa każdego z nich nie przekraczała kwoty równowartości w złotych 30 tys. 
euro netto, a zamówienia te zgodnie z umową o dofinansowanie47, powinny zostać poprzedzone 
przeprowadzeniem postępowania z zastosowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa 
w Wytycznych (Ministra Rozwoju) w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS 
oraz FS48 na lata 2014–2020; skutkiem tego działania było błędne pouczenie w SIWZ 
wykonawców o: przysługujących wykonawcom środkach ochrony prawnej (dział VI pzp) oraz 
uprawnieniu urzędu do żądania od wykonawców danych osobowych w zakresie określonym w pzp; 

- „Naprawa awaryjna wału przeciwsztormowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Wicko 
Morskie” – postępowanie przeprowadzone w trybie z wolnej ręki – stwierdzono, że sporządzony 
protokół z postępowania był niezgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 6 
do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego49 oraz żądano od wykonawcy dokumentów i oświadczeń, 
których nie wskazano w warunkach udziału w postępowaniu; 

- „Dostawa z usługą przełożenia opon do pojazdów samochodowych dla Urzędu Morskiego 
w Słupsku”. Postępowanie to przeprowadzono zgodnie z wewnętrznymi regulacjami urzędu 
dotyczącymi udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów pzp, z uwagi na wartość 
nieprzekraczającą równowartości w złotych 30 tys. euro netto. 

W badanych postępowaniach zastosowano prawidłowy tryb udzielenia zamówień publicznych 
(z wyjątkiem dwóch postępowań w UM w Slupsku), a realizacja płatności odbywała się w terminach 
i w kwotach przewidzianych w zawartych umowach. Wydatków dokonywano zgodnie z planem 
finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów kontrolowanych jednostek.  

W podziale na grupy ekonomiczne, w 2019 r. środki budżetowe części 21 zostały wykorzystane na: 
− wydatki bieżące jednostek budżetowych – 325 817,9 tys. zł, tj. 53,2% wydatków ogółem, 
− dotacje i subwencje – 148 597,2 tys. zł, tj. 24,3%, 
− wydatki majątkowe – 51 960,6 tys. zł, tj. 8,5%, 
− wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5847,6 tys. zł, tj. 0,9%,   
− wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 80 138,5 tys. zł, 

tj. 13,1%. 

                                                           
46   Dz. U. poz.1126 ze zm. 
47  Umowa o dofinansowanie projektu planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 – Ławica Słupska nr POIS.02.04.00-00-

0027/17-00 z 11 października 2017 r. 
48   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności. 
49   Dz. U. poz. 1128.  
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Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 325 817,9 tys. zł, tj. 99% planu po zmianach. Były 
one wyższe od wykonania w 2018 r. o 19 243,7 tys. zł (6%). Najwyższą pozycję w tej grupie 
wydatków (40,7%), stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 
132 693,3 tys. zł. 

Przeciętne zatrudnienie w części 21 w 2019 r. wynosiło 1994 osoby i zwiększyło się w porównaniu 
do przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. o 16 osób. Wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) 
zwiększyły się w porównaniu do 2018 r. o 10 867,9 tys. zł, co było konsekwencją m.in. podjętych 
decyzji dotyczących zwiększenia zatrudnienia w MGMiŻŚ wynikającego z wejścia w życie ustawy 
z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa50 (dalej: ustawa 
o cyberbezpieczeństwie). Przeciętne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego w 2019 r. 
wynosiło 5545,5 zł  i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2018 r. było wyższe o 0,4 tys. zł.  

Przeciętne zatrudnienie w MGMiŻŚ wyniosło 178,8 osób i zwiększyło się w porównaniu 
do przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. o 13,5 etatów. Wydatki na wynagrodzenia 
(wraz z pochodnymi) w MGMiŻŚ wyniosły 16 838,2 tys. zł. W porównaniu do wykonania w 2018 r. 
były wyższe o 945 tys. zł. Wysokość wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników kształtowała 
się w ramach ustawowo przewidzianych stawek oraz w ramach przyznanych w budżecie limitów. 
Przeciętne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego w 2019 r. wynosiło 7850 zł 
i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2018 r. było niższe o 0,2 tys. zł. Wydatki 
na wynagrodzenia bezosobowe w 2019 r. wyniosły 138,6 tys. zł, tj. 99,3 % planu po zmianach.  

W UM w Gdyni przeciętne zatrudnienie wyniosło 608,4 osoby i zmniejszyło się w porównaniu 
do przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. o pięć osób. Wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) 
wyniosły 39 432,2 tys. zł. W porównaniu do wykonania w 2018 r. były wyższe o 3635,4 tys. zł 
(tj. o 10,2%). Przeciętne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego w 2019 r. wyniosło 
5,4 tys. zł i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. o 0,5 tys. zł (tj. o 11,2%). Wydatki 
na wynagrodzenia bezosobowe w 2019 r. wyniosły 567,6 tys. zł, tj. 84,3 % planu po zmianach. 

W UM w Szczecinie przeciętne zatrudnienie wyniosło 542,4 osoby i zmniejszyło się w porównaniu 
do przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. o 19,9 osoby. Wydatki na wynagrodzenia (wraz 
z pochodnymi) wyniosły 36 673,9 tys. zł. W porównaniu do wykonania w 2018 r. były wyższe 
o 3491,5 tys. zł (tj. o 10,5%). Przeciętne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego 
w 2019 r. wyniosło 5,6 tys. zł i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. o 0,5 tys. zł 
(tj. o 9,8%). Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2019 r. wyniosły 735,0 tys. zł, tj. 82,6% planu 
po zmianach. 

W UM w Słupsku przeciętne zatrudnienie wyniosło 287 osób i zmniejszyło się w porównaniu 
do 2018 r. o trzy osoby. Wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) wyniosły 17 084 tys. zł 
i w porównaniu do 2018 r. były niższe o 1024,6 tys. zł (tj. o 5,7%). Przeciętne wynagrodzenie brutto 
na jednego pełnozatrudnionego w 2018 r. wyniosło 5,0 tys. zł i było niższe od przeciętnego 
wynagrodzenia w 2018 r. o 0,1 tys. zł (tj. o 2%). Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2019 r. 
wyniosły 47,2 tys. zł, tj. 96,3 % planu po zmianach.  

Dotacje i subwencje 

Na dotacje podmiotowe51 dla uczelni morskich zaplanowano i wydatkowano kwotę 40 341,0 tys. zł. 
Dotacje przeznaczono na zadanie związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych 
ośrodków szkoleniowych kadr morskich oraz na zadanie związane z zapewnieniem osobom 
niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół 
doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności 

                                                           
50  Dz. U. poz. 1560 ze zm. 
51  Dotacje udzielone na podstawie art. 365 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 1 pkt 1–4 oraz art. 365 pkt 6 i art. 459 pkt 6 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) – (nadzór nad uczelniami 
morskimi – art. 433 ust. 1 pkt 5). 
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naukowej. Na subwencje52 dla uczelni morskich zaplanowano 108 263,6 tys. zł a wydatkowano 
108 256,2 tys. zł, tj. 99,99%. Subwencje przeznaczono na utrzymanie i rozwój potencjału 
dydaktycznego, utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, na zwiększenie wynagrodzeń 
pracowników uczelni morskich53 oraz na realizację programu edukacji wojskowej – Legia 
Akademicka. 

Na dotacje celowe, udzielone w oparciu o zawarte umowy z uczelniami morskimi, w 2019 r. 
zaplanowano i wydatkowano kwotę 7518 tys. zł. Dotacje celowe były przeznaczone na finansowanie 
trzech zadań inwestycyjnych realizowanych przez uczelnie wyższe, tj.: 

− wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej i izolacji termicznej wewnętrznych 
i zewnętrznych ścian fundamentowych budynków Akademii Morskiej w Gdyni54 przy ul. Morskiej; 

− modernizację zespołu obiektów dydaktycznych AM w Szczecinie przy ul. Willowej 2–4 
w Szczecinie; 

− modernizację obiektów dydaktycznych Akademii Morskiej w Szczecinie w aspekcie 
przystosowania do obowiązujących przepisów p.poż.  

Łącznie kwota dotacji i subwencji dla wyższych uczelni morskich została zaplanowana w wysokości 
156 122,6 tys. zł. Uczelnie wykorzystały kwotę 156 115,2 tys. zł, tj. blisko 100%. 

W porównaniu do 2018 r. (141 064,9 tys. zł), kwota wykorzystanych dotacji i subwencji łącznie była 
wyższa o 15 050,3 tys. zł, tj. o 10,7%. Środki finansowe były przekazywane do AM w Szczecinie 
i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (wskazanych w załączniku nr 8 do ustawy budżetowej na rok 
2019), na podstawie miesięcznych zapotrzebowań na środki, składanych przez obie uczelnie. 
Podziału dotacji dokonano zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych 
na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom 
niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół 
doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności 
naukowej55. Środki były przekazywane uczelniom przez MGMiŻŚ zgodnie z harmonogramem 
zatwierdzonym przez Ministra (subwencje i dotacje podmiotowe) oraz zgodnie z zawartymi 
umowami (dotacje celowe), po otrzymaniu wniosku o płatność.  

Zbadano 18,6% wykorzystanych dotacji (kwota dotacji, bez subwencji, wynosiła 47 859,0 tys. zł), 
tj. kwotę 7518 tys. zł i nie stwierdzono nieprawidłowości. Badaniu poddano sprawozdania 
beneficjentów dotacji celowych, przekazane Ministrowi, zgodnie ze wzorem załączonym do umów 
o udzielenie dotacji, wnioski o płatność kierowane przez uczelnie do Ministra, zlecenia uruchomienia 
środków finansowych a także wybrane dokumenty dotyczące potwierdzenia wykonania prac 
inwestycyjnych (faktury, dokumentacja przetargowa). 

Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe w cz. 21 wykonano w wysokości 127 668 tys. zł (w tym wydatki majątkowe 
objęte grupą ekonomiczną współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 
w wysokości 75 707,4 tys. zł), tj. w 87,8% planu po zmianach (144 928 tys. zł). Były one wyższe 
od wydatków majątkowych w 2018 r. o 55 386 tys. zł (o 76,6%). Na realizację zakupów 
inwestycyjnych wydatkowano kwotę 8676,9 tys. zł (tj. 99,3% planu po zmianach), a na inwestycje 
budowlane – 43 283,7 tys. zł (tj. 72% planu po zmianach). Niski poziom realizacji wydatków na 
inwestycje budowlane, według wyjaśnień udzielonych przez dyrektora Departamentu Gospodarki 
Morskiej w MGMiŻŚ, był spowodowany tym, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła 

                                                           
52  Subwencje udzielone na podstawie art. 365 pkt 1 i 2 oraz art. 368 ust. 9 i art. 369 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2020 r. poz. 85 ze zm.) – (nadzór nad uczelniami morskimi – art. 433 ust. 1 pkt 5). 
53  Środki uruchomione z rezerwy celowej poz. 73 w związku z art. 368 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). 
54  Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany 

nazwy Akademii Morskiej w Gdyni (Dz. U. poz. 1362), z dniem 1 września Akademii Morskiej w Gdyni nadano nazwę 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Umowę o dotacje pod wskazaną nazwą zawarto w roku 2016. 

55  Dz. U. poz. 1850 ze zm. 
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w trybie obiegowym aktualizację uchwały nr 57/2016 ustanawiającej program wieloletni pod nazwą 
„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, polegającą na zwiększeniu 
całkowitej wartości Programu z 880 000 tys. zł do 1 987 500 tys. zł oraz na zmniejszeniu wydatków 
w 2019 r. z 31 830 tys. zł do 15 000 tys. zł. Nie dokonano jednak zmiany planu finansowego. 
W przypadku zmiany planu, realizacja planu wydatków ukształtowałaby się na poziomie 99,8%. 
Wydatki były realizowane zgodnie z zaplanowanym na 2019 r. zakresem rzeczowym i uzasadnione 
z punktu widzenia realizowanych zadań. Wydatki majątkowe w 2019 r. wykonano w ramach: 

− programu wieloletniego pn. „Program ochrony brzegów morskich”56, 
− programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”57, 

Ponadto środki przeznaczone zostały m.in. na realizację następujących zadań: 
– modernizację układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku,  
– modernizację wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap IIIA, 
– modernizację zespołu budynków AM w Szczecinie, 
– zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża, 
– budowę stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy, 
– wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynków Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, 
– modernizację toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku, 
– ochronę brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego, 
– wybudowanie i wyposażenie slipu na rzece Wiśle przy BSR w Świbnie, 
- budowę łodzi ratowniczej o zwiększonej zdolności holowniczej oraz możliwości zbierania 

zanieczyszczeń olejowych, 
oraz zakupy inwestycyjne dotyczące: 
− wyposażenia budowy dwóch wielozadaniowych jednostek pływających dla UM w Szczecinie, 
− jednego zestawu nowych urządzeń do łączności wewnętrznej na jednostkę SAR-1500 Monsun,  
− dostawy i montażu plotera radarowego dla jednostki SAR-1500 Szkwał,  
− dwóch siatek ratowniczych Jason's Cradle na łodzie R-24 i R-28 przeznaczone do podnoszenia 

osób z wody, 
− samochodów: trzech typu pickup z napędem 4x4, 7-osobowego, osobowego o nadwoziu 

sedan/hatchback, osobowego o nadwoziu mini van, trzech użytkowych typu VAN, terenowego 
pickup z zabudową typu Hardtop, 1 typu cargo – z przeznaczeniem w szczególności 
dla Inspektoratów Ochrony Wybrzeża (dalej: IOW), 

− dwóch wózków widłowych, 
− przyczep leśnych z żurawiem – z przeznaczeniem dla IOW, 
− koparko-ładowarki – z przeznaczeniem dla IOW, 
− samochodu typu cargo, 
− pojazdu typu ATV – z przeznaczeniem dla IOW, 
− zestawu anten do pomiaru pola eletromagnetycznego do analizatora częstotliwości, 
− sprzętu informatyczny z oprogramowaniem, 
− systemu echosondy wiązkowej na jednostkę Wega, 
− wymiany taboru pływającego dla UM w Gdyni. 

Wydatki majątkowe ministerstwa w 2019 r. zrealizowano w wysokości 247,4 tys. zł (w tym wydatki 
majątkowe objęte grupą ekonomiczną współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii 
Europejskiej w wysokości 180,5 tys. zł), tj. 100,0 % planu po zmianach. W porównaniu do 2018 r. 
wydatki były niższe o 352,6 tys. zł (tj. o 58,8%). Środki przeznaczono na zakup oprogramowania 
do zbierania i analizowania logów systemowych „Zakup licencji Nagios XL i Nagion Log Server 
(26,5 tys. zł) oraz macierzy dyskowej z napędami HDD (40,4 tys. zł), w celu odpowiedniego 
zabezpieczenia informatycznego w Ministerstwie.  

                                                           
56  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 678). 
57  Uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa 

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” (niepublikowana).  
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Wydatki majątkowe w poszczególnych urzędach morskich wyniosły: 

− UM w Gdyni – 74 888,5 tys. zł (w tym wydatki majątkowe objęte grupą ekonomiczną 
współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 54 811 tys. zł); 
tj. 81,2 % planu po zmianach i były wyższe od wykonania w 2018 r. o 45 428,5 tys. zł, 
(tj. o 154,2,0%); 

− UM w Szczecinie – 27 168,2 tys. zł (w tym wydatki majątkowe objęte grupą ekonomiczną 
współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 20 548,2 tys. zł), 
tj. 100% planu po zmianach i były wyższe od wykonania w 2018 r. o 5398,2 tys. zł (tj. o 24,8%); 

− UM w Słupsku – 11 035,6 tys. zł (w tym wydatki majątkowe objęte grupą ekonomiczną 
współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 62,7 tys. zł), 
tj. 99,5% planu po zmianach i były wyższe od wykonania w 2018 r. o 3200,3 tys. zł (tj. o 40,8%). 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

W Ministerstwie na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 72,6 tys. zł, 
tj. 89,3 % planu po zmianach i były one wyższe od wykonanych w 2018 r. (66,3 tys. zł) o 6,3 tys. zł, 
tj. o 9,5%. Środki te wypłacone zostały głównie w celu dokonania refundacji kosztów nauki oraz 
kosztów zakupu okularów korygujących, a także na zakup odzieży roboczej i krzeseł 
rehabilitacyjnych. Wypłacone środki w pełni pokryły potrzeby Ministerstwa.  

W UM w Gdyni świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 1198,0 tys. zł, 
tj. 99,6% planu po zmianach i były wyższe od wykonanych w 2018 r. (1067,1 tys. zł) o 130,8 tys. zł, 
tj. o 12,3%. W 2019 r. wydatki poniesiono głównie na ekwiwalenty za wyżywienie dla pracowników 
wykonujących czynności służbowe na jednostkach pływających, ekwiwalenty za pranie odzieży 
służbowej i ochronnej oraz zakup odzieży ochronnej.  

W UM w Szczecinie świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 622,3 tys. zł, 
tj. 94,8% planu po zmianach i były wyższe od wykonanych w 2018 r. (569,3 tys. zł) o 53 tys. zł, 
tj. o 9,3%. W 2019 r. wydatki poniesiono głównie na zakup odzieży roboczej i refundację kosztów 
zakupu okularów korygujących oraz na ekwiwalenty za wyżywienie dla marynarzy i posiłki 
regeneracyjne. 

W UM w Słupsku świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 331,1 tys. zł, 
tj. 98,3% planu po zmianach (336,8 tys. zł) i były niższe od wykonanych w 2018 r. (342,3 tys. zł) 
o 11,2 tys. zł, tj. o 3,3 %. Wydatki w 2019 r. zostały poniesione głównie na zakupy odzieży roboczej 
i refundację kosztów zakupu okularów, umundurowanie, ekwiwalenty za wyżywienie dla marynarzy, 
posiłki regeneracyjne. 

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

Wydatki budżetu środków europejskich (dalej: bśe) w części 21 zostały zaplanowane w wysokości 
264 658 tys. zł. W trakcie 2019 roku plan został zwiększony 31 decyzjami o kwotę 201 896,6 tys. zł  
– w tym 30 decyzjami MF o uruchomieniu środków z rezerwy celowej – kwota 200 583,3 tys. zł 
i jedną decyzją o przesunięciu środków z cz. 69 – Żegluga śródlądowa – kwota 1313,3 tys. zł. 
W efekcie tych zmian plan wydatków po zmianach wynosił 464 704,6 tys. zł. Środki uruchomione 
z rezerwy celowej wg. grup ekonomicznych przeznaczone były na wydatki bieżące – 13 508,5 tys. zł 
i na wydatki majątkowe – 187 074,8 tys. zł.    
Wydatki zostały wykonane w kwocie 451 942,9 tys. zł, tj. 97,3% planu po zmianach i były wyższe 
od wydatków zrealizowanych w 2018 r. (237 126,6 tys. zł) o 214 816,3 tys. zł, tj. o 90,6%. Wydatki 
te zostały w 2019 r. poniesione zgodnie z harmonogramami realizacji projektów realizowanych 
w ramach programów operacyjnych. Środki uruchomione z rezerwy celowej zostały wykorzystane 
w 99%. Najwyższa niewykorzystana kwota z rezerwy celowej, to 1941,5 tys. zł. Powodem jej 
niewykorzystania było wystawienie przez wykonawcę zadania „Modernizacja toru wodnego 
Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5 m” (POIiŚ), faktury niższej niż planowana do zapłaty kwota 
wynikająca z zapisów umowy.  
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W trakcie 2019 roku Minister dokonał czterech blokad wydatków na kwotę ogółem 7734,7 tys. zł 
(tj. 3,2% planu po zmianach) – przeznaczonych głównie na realizację projektów w ramach 
PO Rybactwo i Morze 2014–2020. Wśród wydanych decyzji w sprawie blokowania środków 
europejskich główną pozycję stanowiła decyzja dotycząca PO Rybactwo i Morze 2014–2020 (decyzja 
z dnia 25 października 2019 r.). Na kwotę 6750 tys. zł zgłoszoną do blokowania w związku z późnym 
ogłoszeniem przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa naboru wniosków w ramach działania 
„Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – Inwestycje w zakresie poprawy 
infrastruktury portów rybackich, miejsc wyładunku, giełd rybnych lub przystani – zakres rybołówstwa 
morskiego”, nie było możliwości wykorzystania środków finansowych w tym zakresie w 2019 r. 
Najwięcej środków wydatkowano na POIiŚ 2014–2020 – 431 472,5 tys. zł (95,5% wszystkich 
wydatków bśe).  
W ramach tego programu UM Szczecin realizował m.in.: 
− budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających - wydano 59 807,4 tys. zł, co stanowiło 

100% planu; 
− modernizację toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5 m – wydano 37 681,6 tys. zł, 

co stanowiło 94,8% planu; 
− zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża – wydano 20 627,7 tys. zł, 

co stanowiło 100% planu. 
UM Gdynia realizował m.in.: 
− modernizację toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku – wydano 119 797,0 tys. zł, 

co stanowiło 100% planu; 
− modernizację układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku – wydano 

87 386,5 tys. zł, co stanowiło 100% planu; 
− wymianę taboru pływającego UM w Gdyni – wydano 36 735,6 tys. zł, co stanowiło 100% planu;  
− modernizację wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku, etap IIIA – wydano 28 452,4 tys. zł, 

co stanowiło 100% planu; 
− tworzenie zintegrowanego systemu oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation  

– wydano 16 658,5 tys. zł, co stanowiło 100% planu; 
− zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej – wydano 10 232,9 tys. zł, co stanowiło 

100% planu; 
− budowę morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL – wydano 6270,2 tys. zł, 

co stanowiło 99,8% planu; 
− ochronę brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego – wydano 5362,5 tys. zł, co stanowiło 

100% planu.  
UM Słupsk realizował m.in.: 
− projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska – wydano 813,6 tys. zł, 

co stanowiło 98,9% planu; 
− przebudowę wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości 

miejscowości Mielno – wydano 77 tys. zł, co stanowiło 67,2% planu. 
SAR realizowała zadanie „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa”, na które wydano 592,6 tys. zł, co stanowiło 100% planu (środki 
w 2019 r. przeznaczone zostały w całości na obsługę działalności Inżyniera kontraktu). 
MGMiŻŚ (Departament Gospodarki Morskiej) realizowało zadanie „Przegląd i aktualizacja wstępnej 
oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”, na które 
wydano 170 tys. zł, co stanowiło 97% planu. 
Ponadto, ponoszono wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 1541,7 tys. zł, Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014–2020, na który wydano 2680 tys. zł, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (POWER) 2014–2020 – 2282,7 tys. zł oraz PO „Rybactwo i Morze 2014–2020” – 166,1 tys. zł. 
Największe opóźnienia w realizacji projektów objętych Programami Operacyjnymi w 2019 r. 
odnotowano przy realizacji projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu 
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umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”. Przyczyną były opóźnienia 
w opracowaniu dokumentacji projektowej przez jego wykonawcę. 
Wydatki budżetu środków europejskich BDG wyniosły 1518,2 tys. zł, tj. 84,1% planu po zmianach 
(1805,5 tys. zł). Wydatki te były niższe niż w 2018 r. o 1417,7 tys. zł (51,7%). Wydatki poniesiono 
przede wszystkim na realizację zadania pn. „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej 
(SIPAM)”. 
Wydatki UM w Gdyni z budżetu środków europejskich w 2019 r. wyniosły 313 048,3 tys. zł, tj. 99,9% 
planu po zmianach – 313 238,0 tys. zł, i w porównaniu do 2018 r. – 124 910,4 tys. zł były wyższe 
o 188 137,9 tys. zł, tj. ponad dwukrotnie. 
Wydatki budżetu środków europejskich w UM w Szczecinie w 2019 r. zrealizowano na kwotę 
135 323,2 tys. zł, co stanowiło 92% planu po zmianach. W porównaniu do roku poprzedniego 
wartości te wzrosły o 25,5% (o 27 454 tys. zł). 
W UM w Słupsku w 2019 r. wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 1426,6 tys. zł, 
co stanowiło 75,3% planu po zmianach. W porównaniu do 2018 r. - 979,4 tys. zł, były wyższe 
o 447,2 tys. zł, tj. o 45,7%. 

4.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich realizowane w 2019 r. w ramach części 
21 – Gospodarka morska, przyczyniły się do uzyskania niżej opisanych efektów rzeczowych. 
UM w Szczecinie zrealizował zadania w zakresie:  
− budowy dwóch wielozadaniowych jednostek pływających – zwodowano dwie jednostki 

pływające; trwają prace wykończeniowe i wyposażeniowe obu jednostek; 
− zabezpieczenia zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża – zakończono budowę 21 ostróg 

na odcinku Dziwnówek - Dziwnów; 
− budowy stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy – wykonano roboty 

budowlane objęte dokumentacją projektową; 
− modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. – wykonano likwidację 

nasadzeń i naniesień na Wyspie Ostrów Grabowski oraz inwentaryzację drzew i krzewów 
wymagających zezwolenia na ich wycinkę, a także dokumentację geologiczną oraz projekt 
budowlany  dla modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UM w Szczecinie; 

− zakupu zestawu komputerowego klasy Tempset, programu ,,Lasy” oraz systemu central 
telefonicznych. 

UM w Słupsku zrealizował zadania w zakresie: 

− budowy umocnienia dna wzdłuż falochronu zachodniego w porcie Łeba - wykonano umocnienia 
dna na odcinku 35 m (gabiony + narzut kamienny), oraz inwentaryzację podwodną wraz 
z oczyszczaniem terenu na inwestycji; 

− budowy dalb cumowniczych w porcie Dźwirzyno – wyłożono pale rurowe i wypełniono te pale 
betonem hydrotechnicznym oraz wykonano montaż wyposażenia dalb cumowniczych; 

− zakupów: samochodu osobowego, światła nawigacyjnego na latarnię morską w Jarosławcu, 
specjalistycznego oprogramowania komputerowego, przetwornika echosondy jednowiązkowej 
oraz systemu precyzyjnego pozycjonowania. 

UM w Gdyni zrealizował zadania w zakresie: 

− budowy zintegrowanego systemu oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation  
– dokonano wymiany i modernizacji systemów oznakowania nawigacyjnego (wraz z tym 
oznakowaniem), zamontowano monitoring znaków nawigacyjnych, rozbudowy krajowej sieci 
światłowodowej i radiowej dla potrzeb VTS Zatoka Gdańska; 

− modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku – wykonano 
roboty budowlane nowego falochronu osłonowego oraz w zakresie remontu i wydłużenia 
istniejącego falochronu wyspowego; 
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− modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap IIIA – wykonano roboty 
budowlane w zakresie modernizacji Nabrzeża XVIII, Nabrzeża Flisaków i Nabrzeża Retmanów, 
usunięto zanieczyszczony grunt przy Nabrzeżu Flisaków oraz wykonano dwie platformy 
pływające dla prac przy Nabrzeżu Polski Hak i Szyprów; 

− modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku – wykonano część robót 
budowlanych, roboty czerpalno-refulacyjne oraz oznakowanie nawigacyjne; 

− wymiany taboru pływającego UM w Gdyni – zrealizowano dostawę specjalistycznej jednostki 
hydrograficznej z wyposażeniem w nowy system gromadzenia i obróbki danych 
hydrograficznych oraz jednostki pływającej do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach 
Zalewu Wiślanego, a także podpisano umowę na dostawę dwóch szybkich jednostek kontrolno- 
-inspekcyjnych; 

− zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krynicy Morskiej – zakończono wbijanie pali oraz 
układanie dylin żelbetowych będących elementami nowych wałów przeciwpowodziowych, 
zakończono kotwienie ścianki szczelnej w porcie pasażerskim i rybackim oraz dostarczono kosze 
zbrojeniowe do pali; 

− wykonano szyb windowy w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zamontowano windę 
hydrauliczną dla osób niepełnosprawnych. 

W wyniku działań prowadzonych przez SAR: 

− wybudowano i wyposażono slip w Świbnie, w tym pochylni ustawionej pod kątem właściwym 
do bezpiecznych wodowań łodzi z przyczepy do wody wraz ze ściankami oporowymi, 
umocnienia kamienne brzegu rzeki wokół slipu zabezpieczające go przed podmyciem 
i uszkodzeniem przez krę oraz oświetlenie ledowe umożliwiające bezpieczne cumowanie 
w warunkach nocnych; 

− odebrano zakupioną łódź ratowniczą o zwiększonej zdolności holowniczej oraz możliwości 
zbierania zanieczyszczeń olejowych; 

− wymieniono wyeksploatowany sprzęt specjalistyczny do zwalczania zanieczyszczeń i usuwania 
ich skutków w ramach modernizacji statku m/s Czesław II. 

W Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu w ramach zadania „Rozbudowa w budynku internatu wraz 
z termomodernizacją” wykonano roboty rozbiórkowe, roboty instalacyjne; w ramach zadania 
„Modernizacja budynku warsztatów szkolnych i spawalni wraz z termomodernizacją” – wykonano 
roboty ogólnobudowlane pomieszczenia, dodatkowe balustrady, dodatkowe oświetlenie. 
Ponadto w MGMiŻŚ zrealizowano zakupy instalacji infrastruktury sprzętowo-programowej 
i wykonano konfigurację serwerów na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji 
Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)”, a także odebrano Oprogramowanie Licencyjne GIS 
dla realizacji tego projektu.  
W 2019 r. realizowano trzy krajowe programy wieloletnie: „Program ochrony brzegów morskich na 
lata 2004 – 2023”, program – „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” oraz 
program – „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028”. 
Zadaniem „Programu ochrony brzegów morskich na lata 2004–2023” była budowa, rozbudowa 
i utrzymanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwanie 
uszkodzeń w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich, zapewnienie 
stabilizacji linii brzegowej i zapobieganie zanikowi plaż, a także monitorowanie brzegów morskich. 
Na 2019 r. zaplanowano zabezpieczenie 8,2 km brzegu58. W wyniku zintensyfikowania prac 
wykonano zabezpieczenia brzegu na długości 12,4 km. W 2019 r. na realizację programu 
wydatkowano 33 989 tys. zł, tj. 99,9% planu. 
W zakresie programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (dotyczy całej linii 
brzegowej) w 2019 r. wykonano m.in.: 

− budowę sześciu ostróg brzegowych w Pobierowie km: 376,95–377,55; 

                                                           
58  Wysokość miernika dla działania 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich – Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu 

roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km). 
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− zadanie pn. „Monitoring-skanowanie laserowe: skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej 
w granicach administracyjnych UM w Szczecinie”; 

− sztuczne zasilanie brzegu w Międzywodziu km: 392,80–394,00 (118 960 m³ refulatu); 
− monitoring strefy brzegowej południowego Bałtyku w granicach administracyjnych Urzędu 

Morskiego w Słupsk – IV. cykl pomiarów – zakres prac wykonanych w roku 2019: echosonda 
wielowiązkowa (dziewięć odcinków), pomiary sonarem bocznym (dziewięć odcinków), 
topograficzny ALS (17 odcinków), pionowe zdjęcia lotnicze (17 odcinków), ukośne zdjęcia 
lotnicze (17 odcinków), monitoring stanu i zachodzących zmian strefy brzegowej (17 odcinków), 
badania modelowe warunków falowo-prądowych wraz z oceną efektywności ochrony dla 
wybranych odcinków brzegów (odcinek Rowy); 

− odbudowę zespołu ostróg drewnianych zlokalizowanych na wschód od portu Darłowo – prace 
na 15 ostrogach, kontynuacja prac dotyczących kleszczenia nadwodnego pali drewnianych 
ostróg zgodnie z projektem na ostrogach: 11–53 oraz ułożenie siatek antyerozyjnych 
wypełnionych kamieniem 2T na ostrogach: 41–50; 

− kontynuację umacniania brzegu odcinka Kąty Rybackie – Krynica Morska; 
− remont umocnień brzegowych na Westerplatte (km 67,6–68,2); 
− naprawa wjazdów technologicznych OOW Sobieszewo; 
− remont ścianki szczelnej umocnienia Cypla w Helu km 36,55;  
− remont umocnienia – Babie Doły (92,62–92,95);  
− remont umocnienia brzegu – Gdynia Orłowo (80,4-80,8);  
− projekt budowlany wjazdu technologicznego – OOW Rozewie;  
− remont umocnienia brzegu w Ostrowie km 135,5–136,8 (usunięto szkody sztormowe ze stycznia 

2019 r.);  
− sztuczne zasilanie w rejonie Karwi (140,45–140,60) – zasilenie o kubaturze 17 954 m³; 
− opracowano wariantową koncepcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Kuźnicy; 
− sztuczne zasilanie w rejonie Władysławowo–Kuźnica (115 846 m³ refulatu);  
− sztuczne zasilanie w rejonie Władysławowo–Jurata (118 115 m³ refulatu);   
− remont ścianki szczelnej umocnienia Cypla w Helu km 36,55. 
Program „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, realizowany jest 
ze środków budżetu państwa w latach 2016–2022, z zapewnieniem finansowania w latach  
2017–2020. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 
− budowę kanału żeglugowego (przekopu) przez Mierzeję Wiślaną, w tym m.in.: budowę portu 

osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego oraz śluzy z konstrukcją 
zamknięć, budowę połączeń drogowych i mostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na Mierzei Wiślanej; 

− budowę sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym; 
− budowę toru wodnego od kanału żeglugowego do Zatoki Elbląskiej; 
− regulację i pogłębienie torów wodnych na rzece Elbląg; 
− likwidację mostu pontonowego, w miejscu którego planowana jest budowa nowego mostu. 
Wykonawcą programu jest dyrektor UM w Gdyni. W 2019 r. na realizację programu wydatkowano 
15 000 tys. zł, tj. 47,1% planu przed aktualizacją programu (31 830 tys. zł). W związku z realizacją 
powyższego przedsięwzięcia w 2019 r. wykonano zgodnie z planem:  
- przedinwestycyjny monitoring występowania ptaków w okresie migracji i gniazdowania (ptaki 

lęgowe) na Zalewie Wiślanym – w 2019 r., inwentaryzację dla ptaków nielęgowych oraz 
podsumowanie wyników całego monitoringu; 

- dokumentację geologiczną w obszarze kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną;  
- archeologiczne badania powierzchniowe wraz z opracowaniem ich wyników w pasie 

rozgraniczenia inwestycji budowlanej; 
- wycinkę drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcie; 
- w ramach nadzoru przyrodniczego w sezonie lęgowym i wegetacyjnym w 2019 r. sporządzono 

wyniki badań terenowych dla ptaków lęgowych; 
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- wykonano dokumentację w przedmiocie: „Pomiary batymetryczne w celu doboru optymalnych 
miejsc nasadzeń roślinności szuwarowej na Zalewie Wiślanym”; 

- sporządzono wnioski o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych w stosunku 
do gatunków roślin, zwierząt i/lub grzybów objętych ochroną w zw. z planowaną realizacją 
przedsięwzięcia – obszar inwestycji zlokalizowany w województwie warmińsko-mazurskim; 

- sporządzono analizę wpływu fal wywołanych przez pływające jednostki na trzcinowiska 
zlokalizowane w zachodniej części Zalewu Wiślanego; 

- w trakcie realizacji było oczyszczanie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym 
wybuchowych na obszarze Zalewu Wiślanego w granicach Toru Wodnego i na obszarze rzeki 
Elbląg; 

- wykonano usunięcie i przemieszczenie szuwaru trzcinowego w obrębie siedliska 1150 w rejonie 
Mierzeji Wiślanej od strony Zalewu Wiślanego, inwentaryzację ornitologiczną szuwaru 
trzcinowego w obrębie siedliska 1150 oraz zrealizowano nadzór botanika nad usuwaniem 
i przemieszczaniem szuwaru w obrębie siedliska 1150 wraz ze sprawozdaniem; 

- wypłacono pierwszą transzę zaliczki za roboty budowlane – „Budowa drogi wodnej łączącej 
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”; 

- wykonano operaty szacunkowe dla wyceny nieruchomości gruntowych a także dla określenia 
szacunkowej wartości odszkodowania za ograniczenia na działkach. 

Program „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028”59, którego 
realizację zaplanowano ze środków budżetu państwa. W uzasadnieniu tego Programu zapisano, 
że celem przedsięwzięcia jest m.in. trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza 
do portów położonych w rejonie ujścia Odry, a w szczególności Szczecina i Świnoujścia (w tym 
nowego portu zewnętrznego z terminalem LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego) oraz Polic. 
Dzięki temu zostanie utrzymana ich obecna pozycja gospodarcza oraz zostaną stworzone warunki do 
dalszego rozwoju (w oparciu o odrębne projekty inwestycyjne). Ponadto utrzymanie odpowiednich 
parametrów infrastruktury dostępowej (w tym obrotnicy NATO) jest niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa i obronności państwa. 
Wykonawcą programu jest dyrektor UM w Szczecinie. W 2019 r. na realizację programu 
wydatkowano 22 330,0 tys. zł, tj. 100% planu. 
W związku z realizacją powyższego przedsięwzięcia w 2019 r. wykonano zgodnie z planem, m.in.:  
- prace konserwacyjno-remontowe ostróg wyspy Chełminek; 
- remont ostróg przy falochronie Centralnym w Świnoujściu; 
- remont znaków stałego oznakowania nawigacyjnego; 
- remont Stawy światła sektorowego Domańce – remont znaku bez pomostu cumowniczo- 

-dojściowego; 
- remont dalb 40, 41; 
- prace czerpalno-refulacyjne, mające na celu pogłębienie toru wodnego; 
- prace konserwacyjno-remontowe na polu refulacyjnym Dębina i Mańków; 
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ekspertyzy technicznej i projektu 

budowlano- wykonawczego remontu Stawy dolnej nabieżnika Świnoujście MŁYNY; 
- remont pomostu cumowniczego do Stawy Domańce; 
- prace konserwacyjno-remontowe i wymiana systemu odbojowego w obiektach UM w Szczecinie; 
- wykonanie operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji na korzystanie wód na polu D. 
Wykorzystując dotację celową dla wyższych uczelni morskich w wysokości 7518,0 tys. zł, 
kontynuowano zgodnie z planem rzeczowo-finansowym: 

− „modernizację zespołu obiektów dydaktycznych przy ulicy Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby 
AM w Szczecinie” (wykonano m.in. montaż dźwigu osobowego, wymianę stolarki drzwiowej 
i okiennej, posadzek oraz wentylacji mechanicznej w budynku dydaktycznym nr 2), 

                                                           
59  Uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod 

nazwą „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028” (niepublikowana).  
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− „wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wewnętrznych i zewnętrznych ścian 
fundamentowych budynków AM w Gdyni przy ulicy Morskiej” 

oraz rozpoczęto realizację inwestycji pn. Modernizacja obiektów dydaktycznych Akademii Morskiej 
w Szczecinie w aspekcie przystosowania ich do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 
i bezpieczeństwa, realizując w 2019 r. m.in.: instalację systemu sygnalizacji pożaru oraz grawitacyjnego 
systemu oddymiania w budynku głównym, montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej oraz 
sporządzono ekspertyzę techniczną przeciwpożarową dla budynku głównego.   
Na poziomie dysponenta części dokonano sprawdzenia realizacji pięciu podzadań realizowanych 
w ramach trzech zadań: 3.1., 10.1., 19.3.60 budżetu zadaniowego w części 21.  
Badaniem objęto poniższe podzadania: 

− 3.1.2. „Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne”; cel: „Zapewnienie wsparcia dla rozwoju 
gospodarki morskiej poprzez kształcenie branżowe/zawodowe”; miernik do monitorowania 
realizacji tego podzadania – „Liczba osób przyjętych w procesie naboru/Liczba planowanych 
(w %)”, zaplanowano w roku na poziomie 74,5%, a zrealizowano w wysokości 80,7%, 

− 3.1.3. „Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej”; 
cel: „Zapewnienie kadry pedagogicznej o wysokich kwalifikacjach merytorycznych 
i metodycznych gwarantującej wysoką jakość kształcenia i wychowania”; miernik 
do monitorowania realizacji tego podzadania – „Liczba nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami 
do ogólnej liczby nauczycieli w szkole (w %)”, zaplanowano na poziomie 80%, a zrealizowano 
w wysokości 92,4%, 

− 10.1.1. „Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej”; cel: „Podnoszenie wiedzy 
i umiejętności praktycznych absolwentów”; miernikiem służącym do monitorowania realizacji 
tego podzadania – „Udział liczby godzin zajęć praktycznych z wykorzystaniem infrastruktury 
szkoleniowej uczelni w ogólnej liczbie godzin zajęć wymaganych w programie kształcenia 
zgodnego z Konwencją STCW61 (w %)”, zaplanowano na poziomie 53914/82552 65% 
i zrealizowano w planowanej wysokości, 

− 10.1.2. „Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki”; cel: „Podnoszenie 
atrakcyjności szkolenia”; miernik realizacji tego zadania „Liczba realizowanych inwestycji 
w szt.”, zaplanowano i zrealizowano w liczbie 3 inwestycji, 

− 19.3.2. „Administracja morska, bezpieczeństwo żeglugi morskiej i ratownictwo morskie”; 
cel: „Zapewnienie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza”; miernik  
– „Wskaźnik bezpiecznych zawinięć statków do portów morskich w danym roku (w %)”. 
Planowana i osiągnięta wartość tego miernika w 2019 roku wynosiła 99,8%, 

− 19.3.5. „Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza”; cel: „Poprawa konkurencyjności 
polskich portów”; miernikiem realizacji tego zadania był „Stosunek długości infrastruktury 
dostępowej będącej w dobrym stanie technicznym (spełniającej parametry określone 
w przepisach), do długości istniejącej infrastruktury dostępowej (w %)”. Planowana wartość 
tego miernika w 2019 roku wynosiła 84% a wartość osiągnięta  to 88%. 

                                                           
60  Zadanie 3.1. „Oświata i wychowanie” miało na celu „Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania”. 

Do monitorowania realizacji zadania używany był następujący miernik: „Liczba osób, które uzyskały świadectwo 
maturalne w ogólnej liczbie osób przystępujących do egzaminu w danym roku (w %)”. Planowana wartość tego miernika 
w 2019 r. wynosiła 72 %, a wartość osiągnięta na koniec IV kwartału to 96,7 %. Odchylenie od planowanej wartości 
miernika było spowodowane faktem, że więcej osób niż początkowo zakładano zdało egzamin maturalny. 
Zadanie 10.1. „Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki” miało na celu: „Zapewnienie dostępu do edukacji 
na poziomie wyższym”. Do monitorowania realizacji zadania używany był następujący miernik: „Udział liczby studentów 
kształconych zgodnie z Konwencją STCW w ogólnej liczbie studentów, których kształcenie finansowane jest z budżetu 
państwa (w os/os i w %)”. Planowana wartość tego miernika w 2019 roku wynosiła 3100/5500 56%, a wartość osiągnięta 
to 2386/4968 i 48 %. 
Zadanie 19.3. „Transport morski i żegluga śródlądowa” miało na celu: „Zwiększenie dostępności portów morskich wraz 
z poprawą jakości transportu morskiego”. Do monitorowania realizacji zadania używany był następujący miernik: „Udział 
długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza dla której podjęto działania służące zwiększeniu 
dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa i remont), w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)”. Planowana wartość tego miernika w 2019 r. wynosiła 
49804,2/382581, a wartość osiągnięta to 61989,5/382581. 

61  STCW – Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz 
pełnienia wacht, sporządzona w dniu 7 lipca 1978 r. w Londynie (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 ze zm.). 



Wyniki kontroli 

30 
 

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Badaniem objęto sporządzanie jednostkowych i łącznych rocznych sprawozdań budżetowych za 2019 r. 
przez dysponenta części 21 i dysponentów III stopnia, tj. BDG w Ministerstwie i w trzech Urzędach 
Morskich: 

− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków 

pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
(Rb-28 Programy); 

− z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE); 

− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1) 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności, oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji (Rb-Z).  
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 21 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanych jednostek (dysponentów 
III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, z wyjątkiem nieprawidłowości 
stwierdzonych w UM w Gdyni. Nieprawidłowości dotyczyły: 
1. W sprawozdaniu Rb-27 UM w Gdyni stwierdzono:  

- w kol. 7 „Należności” wykazano dane korzystając z zasady bilansowania się sprawozdania, 
zamiast wprost na podstawie ewidencji księgowej, wbrew § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z którym sprawozdania jednostkowe są 
sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych, na podstawie ewidencji 
księgowej, 

- w kol. 7 „Należności” i kol. 11 „Należności pozostałe do zapłaty ogółem” wykazano należności 
w łącznej kwocie 157,5 tys. zł, których termin płatności przypadał na 2020 r., wbrew § 7 ust. 2 
odpowiednio pkt 2 i 5 załącznika nr 34 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej. Zgodnie z § 7 ust. 2 odpowiednio pkt 2 i 5 załącznika nr 34 do rozporządzenia 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej w kolumnie „Należności" wykazuje się salda 
początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone 
o kwoty przypisów z tytułu dochodów budżetowych, których pierwotny termin płatności 
przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu o kwoty odpisów, a w odpowiednich 
kolumnach salda końcowego (11-13) wykazuje się należności pozostałe do zapłaty (część 
należności, o których mowa w pkt 2). 

2. Na dzień sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych nie 
dokonano trwałych zapisów księgowych dotyczących operacji za grudzień 2019 r., czym naruszono 
art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym zapisów w księgach rachunkowych 
dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub 
zmiany, przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe 
procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu. 

3. Na koncie 130 – „Rachunek bieżący jednostki” nie zachowano w pełni zasady czystości obrotów, 
wbrew zapisom pkt 17 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie planów kont oraz 
Zakładowego planu kont (str. 17–19), zgodnie z którymi konto 130 służy do ewidencji stanu 
środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów 
(wpływów) budżetowych objętych planem finansowym, a na koncie 130 obowiązuje zachowanie 
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zasady czystości obrotów, co oznacza, że stosowana technika księgowości ma zapewnić możliwość 
prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz niezbędne dane do sporządzenia 
sprawozdań budżetowych. W konsekwencji powyższego w sprawozdaniu: Rb-23 w wierszu 
11 „Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27” i wierszu 12 „Dochody przekazane na 
centralny rachunek bieżący budżetu państwa” oraz w sprawozdaniu Rb-27 w kolumnie 9 „Dochody 
wykonane” wykazano kwotę niższą łącznie o 8573,7 tys. zł niż wynikająca odpowiednio z obrotów 
strony Wn i Ma konta 130 – „Rachunek bieżący dochodów budżetowych”, Rb-23 w wierszu 
21 „Środki otrzymane od Ministra Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia” i w wierszu 
22 „Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28” oraz w sprawozdaniu Rb-28 
w kolumnie 8 „Wykonanie wydatków” wykazano kwotę niższą łącznie o 39 518,1 tys. zł 
niż wynikająca odpowiednio z obrotów strony Wn i Ma konta 130 – „Rachunek bieżący wydatków 
budżetowych”. Dane wykazane w powyższych sprawozdaniach wynikały odpowiednio z obrotów 
konta 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych" oraz w zakresie wydatków z sald na koncie 
130 – „Rachunek bieżący wydatków budżetowych” i obrotów konta 223 – „Rozliczenie wydatków 
budżetowych", zamiast z obrotów konta 130 zgodnie odpowiednio z § 7 ust. 2 pkt 4 i § 10 ust. 3 
pkt 3 załącznika nr 34 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W wyniku 
prowadzonych działań niniejszej kontroli dokonano korekt zapisów na koncie 130 i dane 
wykazane w sprawozdaniach były zgodne z odpowiednimi obrotami tego konta. 

4. Konta 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 225 – „Rozrachunki z budżetami”,  
229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”, 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,  
234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” i 240 – „Pozostałe rozrachunki” nie prowadzono 
według podziałek klasyfikacji budżetowej i budżetu zadaniowego, pomimo że zgodnie z § 20 ust. 1 
pkt 4 lit. b rozporządzenia w sprawie planów kont zakładowy plan kont powinien zapewniać 
możliwość sporządzenia sprawozdań budżetowych. Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 11 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w sprawozdaniu Rb-28 należy 
wykazać stan zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej, w tym paragrafów wydatków, 
a zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości w układzie 
zadaniowym należy wykazać zobowiązania według katalogu funkcji, zadań, podzadań oraz działań. 

5. Obroty strony Ma konta 983 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego” 
i konta 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” na 31 grudnia 2019 r. 
zawierały wartość zaangażowania wydatków odpowiednio środków europejskich i budżetowych 
przyszłych lat, wbrew zapisom odpowiednio pkt 6 i 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia 
w sprawie planów kont oraz Zakładowego planu kont. W ocenie NIK na stronie Ma powyższych 
kont należy ujmować zgodnie ze wskazanymi przepisami zaangażowanie wydatków, czyli wartość 
umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania 
wydatków budżetowych w roku bieżącym. Zatem skoro powyższe nie spowodowało dokonania 
wydatków w 2019 r., a dotyczyło przyszłych lat to nie powinno powiększać obrotów strony Ma 
konta 983 i 998. Przeksięgowanie tego zaangażowania na zaangażowanie przyszłych lat bez 
zmniejszenia obrotów na wskazanych kontach powodowało wykazanie tego zaangażowania na 
dwóch kontach po tej samej stronie. W konsekwencji powyższego w sprawozdaniach Rb-28UE,  
Rb-28 i Rb-28 Programy w kolumnie odpowiednio 7 i 9 kwoty wykazane były zawyżone 
(o 30 011,3 tys. zł, o 97 394,4 tys. zł i o 5299,5 tys. zł), w porównaniu do odpowiednich obrotów 
na powyższych kontach i w stosunku do faktycznego zaangażowania, ponieważ wykazano je 
zgodnie z błędnymi obrotami na odpowiednich kontach księgowych. W trakcie kontroli dokonano 
zmian zapisów na powyższych kontach i dane wykazane w odpowiednich kolumnach powyższych 
sprawozdań były zgodne z odpowiednimi obrotami strony Ma konta 983 i 998. 

We wszystkich skontrolowanych jednostkach analityczna ewidencja zrealizowanych dochodów 
budżetowych, prowadzona do konta 130, uwzględniała podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, 
rozdział, paragraf). 
 



Wyniki kontroli 

32 
 

Sprawozdania łączne i jednostkowe zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym, stosownie do przepisów rozporządzeń w sprawie: 
sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.  
Poza UM w Gdyni, przyjęty system kontroli zarządczej u skontrolowanych dysponentów zapewniał 
w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań.  
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5. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
w dniu 9 kwietnia 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli nie formułowała wniosków pokontrolnych. 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie zgłosił zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego. 
W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do urzędów morskich wskazano nieprawidłowości, 
w tym trzy w UM w Słupsku, 11 w UM w Szczecinie i 11 w UM w Gdyni na podstawie, których 
sformułowano łącznie 19 niżej wymienionych wniosków pokontrolnych – 10 do dyrektora UM 
w Szczecinie i dziewięć do dyrektora UM w Gdyni: 

• do dyrektora UM w Gdyni: 
1. Dokonywanie wydatków w trakcie roku w granicach limitów określonych w planie finansowym. 
2. Wskazywanie w zaproszeniu do negocjacji bez ogłoszenia prawidłowej podstawy prawnej 

zastosowanego trybu. 
3. Żądanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia. 
4. Sporządzanie jednego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 

bieżące dokumentowanie kolejnych czynności podejmowanych w postępowaniu. 
5. Dokonywanie wydatków z budżetu środków europejskich za pomocą prawidłowych rachunków 

bankowych Urzędu. 
6. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych na podstawie trwałych 

zapisów księgowych. 
7. Wykazywanie w sprawozdaniu budżetowym Rb-27 w kolumnie „Należności” danych 

na podstawie ewidencji księgowej. 
8. Wykazywanie w sprawozdaniu budżetowym Rb-27 w kolumnie „Należności” i „Należności 

pozostałe do zapłaty ogółem” należności, których pierwotny termin płatności przypada na dany 
rok budżetowy lub rok wcześniejszy. 

9. Prowadzenie kont rozrachunkowych w zakresie zobowiązań Urzędu według podziałek 
klasyfikacji budżetowej i budżetu zadaniowego. 

•   do dyrektora UM w Szczecinie: 
1. Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia na usługi sprzątania obiektów Urzędu jako łącznej 

wartości zamówienia dla wszystkich obiektów. 
2. Wyeliminowanie przypadków zastępowania umów o pracę umowami zlecenia oraz zawierania 

umów cywilnoprawnych zbieżnych z zakresem obowiązków pracowników i komórek 
organizacyjnych Urzędu. 

3. Stosowanie trybów konkurencyjnych w przypadku udzielania zamówienia na usługi pocztowe. 
4. Dokonywanie wydatków poniżej 30 tys. euro w sposób oszczędny oraz z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także optymalnego doboru metod 
i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

5. Dokonywanie zmian kontraktów jedynie przed upływem terminu ich obowiązywania. 
6. Zawiadamianie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki 

w przypadkach wskazanych obowiązującymi przepisami. 
7. Żądanie od wykonawców jedynie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
8. Rzetelne dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
9. Zawieranie w umowach zlecenia z osobami fizycznymi uregulowań zgodnych ze stanem 

faktycznym. 
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10. Dokonywanie zmian w umowach zawartych z osobami fizycznymi wyłącznie przez Strony 
kontraktu. 

Do Ministra i dyrektora UM w Słupsku w wystąpieniach pokontrolnych nie formułowano wniosków. 
Minister i dyrektor UM w Szczecinie nie zgłosili zastrzeżeń. Jednocześnie dyrektor UM w Szczecinie 
poinformował o przyjęciu do realizacji wniosków pokontrolnych oraz wskazał sposób i termin ich 
realizacji. Dyrektor UM w Gdyni złożył zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym. W dniu 19 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozstrzygającej NIK, na którym 
zastrzeżenia dyrektora UM w Gdyni zostały oddalone62. 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. 
w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku63, z dniem 1 kwietnia 2020 r. urząd został 
zniesiony. 
 
 
 

                                                           
62  Uchwała Komisji Rozstrzygajacej Nr KPK-KPO.443.054.2020 z dnia 28 maja 2020 r. 
63  Dz. U. z 2020 r. poz. 91. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 
6.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI  

21 – GOSPODARKA MORSKA 
 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2019 
Udział 

w wydatkach 
części 

ogółem Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa i budżetu 

środków 
europejskich 

w tym,  
wydatki 

na wynagrodzenia  
wg Rb-70 

tys. zł % 

1. 

Ministerstwo 
Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej  
- dys. I stopnia 

- 0,1 156 416,0 - 14,7 

2. 

Ministerstwo 
Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej  
- dys. III stopnia 

178,82 3 686,1 52 392,2 16 838,2 4,8 

3. 
Morska Służba 
Poszukiwania 
i Ratownictwa 

278,32 1 084,0 40 041,2 17 709,1 3,8 

4. Urząd Morski 
w Gdyni 608,35 5 370,4 470 323,9 39 432,2 44,2 

5. Urząd Morski 
w Słupsku 286,97 2 502,4 58 844,8 17 084,1 5,5 

6. Urząd Morski 
w Szczecinie 542,42 -9 548,1 274 280,4 36 673,8 25,7 

7. Izba Morska 
w Gdyni 4,5 352,0 505,2 306,1 0,1 

8. Izba Morska 
w Szczecinie 5,35 87,7 665,6 345,4 0,1 

9. 
Odwoławcza Izba 
Morska  
w Gdyni 

5,52 1,9 576,2 428,2 0,1 

10. 
Zespół Szkół 
Morskich 
w Świnoujściu 

71,75 0,0 10 259,1 1 840,9 1 

Razem 1 982 3 536,5 1 064 304,6 130 658,0 100   
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6.2. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej 

Ocena kontrolowanej 
działalności1) 

Jednostka organizacyjna 
NIK przeprowadzająca 

kontrolę 

1. 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
– dysponent części 

Marek Gróbarczyk P Departament 
Infrastruktury NIK 

2. 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
– dysponent III stopnia 

Marek Gróbarczyk P Departament 
Infrastruktury NIK 

3. Urząd Morski w Gdyni Wiesław Piotrzkowski O Delegatura NIK  
w Gdańsku  

4. Urząd Morski w Słupsku Włodzimierz Kotuniak P Delegatura NIK  
w Gdańsku 

5. Urząd Morski w Szczecinie Wojciech Zdanowicz O Delegatura NIK  
w Szczecinie 

*)   Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna
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6.3. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 21 – GOSPODARKA MORSKA 
Oceny wykonania budżetu w części 21 – Gospodarka morska dokonano stosując kryteria64 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku65. 

Dochody (D)66:     3536,6 tys. zł 

Wydatki (W):     1 064 303,7 tys. zł   

Łączna kwota (G = W):    1 064 303,7 tys. zł   

Waga wydatków w łącznej kwocie:   Ww = W : G = 1 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow): 2135 tys. zł, tj. 0,2% wydatków ogółem w części 21. Dotyczyły 
one głównie: dokonania wydatków z przekroczeniem planu finansowego na 2019 r., ustalonego 
w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w UM w Gdyni; udzielania zamówień 
publicznych, polegające na zastosowaniu niewłaściwego trybu zamówienia publicznego lub 
niezastosowaniu przepisów ustawy pzp przy realizacji zakupów i usług; wykazania w sprawozdaniu 
Rb-27 należności, których pierwotny termin płatności przypadał na 2020 r.; nieprawidłowego 
klasyfikowania wydatków budżetowych; nierzetelnego rozliczania zawartych umów zleceń; 
nieprzestrzegania niektórych wewnętrznych procedur dotyczących wydatkowania środków 
budżetowych.  

Ocena cząstkowa wydatków:    5  

Łączna ocena wydatków:   ŁO: 5 x 1 = 5 

Opinia o sprawozdaniach:    w formie opisowej 

Ocena ogólna: z uwagi na charakter i liczbę nieprawidłwości stwierdzonych w kontrolach 
prowadzonych w urzędach morskich oraz wydane przez NIK opinie dotyczące sprawozdań 
jednostkowych, ocena ogólna została obniżona do poziomu oceny opisowej.  

 

                                                           
63 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
65  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
66  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane 

dochody nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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6.4. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 21 – GOSPODARKA MORSKA 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 15 738,8 12 719,0 3 536,6 22,5 27,8 

1. Dział 600 - Transport i łączność 12 664,1 11 098,0 - 591,3 - 4,7 - 5,3 

1.1. Rozdział 60043 - Urzędy Morskie 12 340,8 10 868,0 - 1 675,3 - 13,6 - 15,4 

1.1.2. 
§ 05803) - Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

242,0 60,0 - 14 011,7 5 789,4 23 352,9 

1.1.3. 

§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych 
oraz opłat za wydawanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów 

3 400,3 3 004,0 3 190,2 93,8 106,2 

1.1.4. 
§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości 

1 195,8 1 200,0 1 077,8 90,1 89,8 

1.1.6. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 1 317,9 1 272,0 1 381,1 104,8 108,6 

1.1.7. 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

3 385,4 3 624,0 3 553,3 105,0 98,1 

1.1.8. § 0830 - Wpływy z usług 1 226,8 807,0 1 269,8 103,5 157,4 

1.2. Rozdział 60044 - Ratownictwo morskie 323,3 230,0 1 084,0 335,3 471,3 

2. Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka2) 219,6 - 0,1 - - 

2.1. Rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna 
i badawcza - - 0,1 - - 

3. Dział 750 - Administracja publiczna 464,1 579,0 3 500,2 754,3 604,5 

3.1. 
Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji 
rządowej 

464,1 579,0 3 500,2 754,3 604,5 

3.1.2. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 392,2 549,0 3 435,9 876,1 625,8 

3.2. Rozdział 75095 - Pozostała działalność - - - - - 

4. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 968,0 182,0 441,7 45,6 242,7 

4.1. Rozdział 75504 - Izby morskie 968,0 182,0 441,7 45,6 242,7 

5. 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

1 423,0 860,0 185,9 13,1 21,6 

5.1. Rozdział 75624 - Dywidendy 1 423,0 860,0 185,9 13,1 21,6 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK.  

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
2) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe został uchylony, a od roku 2019 występuje Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka, 

porownania danych dokonano tylko na poziomie działu. 
3) Ujemna wielkość wynikała przede wszystkim ze zwrotu nadpłaconego dochodu dokonanego jednemu z wykonawców 

umowy inwestycyjnej z roku 2014 w wysokości 14 011,7 tys. zł. na podstawie ugody sądowej zawartej między 
wykonawcą a Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie. 
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6.5. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 21 – GOSPODARKA MORSKA 
 

Lp. Wyszczególnienie*  

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie1) Ustawa2) Budżet po 
zmianach 

Wykonanie3) 
 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem*, w tym: 522 197,4 571 659,0 633 534,3 612 361,7 117,3 107,1 96,7 

1. Dział 600  
Transport i łączność 299 664,7 342 052,0 394 833,0 374 672,9 125,0 109,5 94,9 

1.1. Rozdział 60043 
Urzędy Morskie 244 993,6 286 230,0 339 216,4 319 074,5 130,2 111,5 94,1 

1.1.1. § 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń 1 976,8 2 128,0 2 187,7 2 150,0 108,8 101,0 98,3 

1.1.2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 27 412,0 32 998,0 30 467,4 30 467,1 111,1 92,3 100,0 

1.1.3. 
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej  

49 567,3 51 835,0 54 627,9 54 605,8 110,2 105,3 100,0 

1.1.4. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 5 500,8 6 540,0 5 930,6 5 930,4 107,8 90,7 100,0 

1.1.5. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 10 201,2 0,0 0,0 10 625,6 104,2 - - 

1.1.6. § 4260 Zakup energii 5 689,8 0,0 0,0 5 632,9 99,0 - - 

1.1.7. § 4270 Zakup usług 
remontowych 10 821,9 11 956,0 8 353,2 8 011,1 74,0 67,0 95,9 

1.1.8. § 4300 Zakup usług pozostałych 52 721,2 0,0 0,0 48 450,8 91,9 - - 

1.1.9. § 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 9 567,9 37 735,0 34 692,9 17 861,6 186,7 47,3 51,5 

1.1.10. § 6059 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 20 458,3 38 125,0 58 463,5 57 615,3 281,6 151,1 98,5 

1.1.11. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

4 061,7 3 594,0 6 160,7 6 104,2 150,3 169,8 99,1 

1.1.12. 
§ 6069 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

19 408,8 7 206,0 17 809,5 17 806,7 91,7 247,1 100,0 

1.2. Rozdział 60044 Ratownictwo 
morskie 38 778,8 38 967,0 39 451,7 39 448,6 101,7 101,2 100,0 

1.2.1. § 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń 3 077,9 3 324,0 3 507,9 3 507,9 114,0 105,5 100,0 

1.2.2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 16 101,3 16 635,0 16 482,0 16 482,0 102,4 99,1 100,0 

1.2.3. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 1 146,9 1 382,0 1 227,2 1 227,2 107,0 88,8 100,0 

1.2.4. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 2 964,1 0,0 0,0 3 163,0 106,7 - - 

1.2.5. § 4260 Zakup energii 1 655,9 0,0 0,0 1 653,3 99,8 - - 

1.2.6. § 4270 Zakup usług 
remontowych 2 879,1 2 827,0 2 579,5 2 579,5 89,6 91,2 100,0 

1.2.7. § 4300 Zakup usług pozostałych 1 251,7 0,0 0,0 1 313,8 105,0 - - 

1.2.8. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

3 311,1 2 100,0 2 100,0 2 097,4 63,3 99,9 99,9 

1.3. Rozdział 60095  
Pozostała działalność 15 892,4 16 855,0 16 164,9 16 149,9 101,6 95,8 99,9 

1.3.1. § 4300 Zakup usług pozostałych 15 887,9 0,0 0,0 16 149,9 101,6 - - 

2. Dział 730  
Szkolnictwo wyższe i nauka4) 139 962,7 148 402,0 156 210,4 156 192,0 111,6 105,2 100,0 
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3. Dział 750  
Administracja Publiczna 36 383,9 35 100,0 35 397,6 34 716,2 95,4 98,9 98,1 

3.1. 

Rozdział 75001  
Urzędy naczelnych 
i centralnych organów 
administracji rządowej 

35 188,0 35 100,0 35 397,6 34 716,2 98,7 98,9 98,1 

3.1.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 3 504,9 3 334,0 3 499,2 3 499,1 99,8 105,0 100,0 

3.1.2. 
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej 

11 289,2 11 882,0 12 144,1 12 140,7 107,5 102,2 100,0 

3.1.3. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 917,0 1 250,0 884,1 884,1 96,4 70,7 100,0 

3.1.4. § 4190 Nagrody konkursowe 2 903,6 1 141,0 1 051,0 1 046,8 36,1 91,7 99,6 

3.1.5. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 768,1 0,0 0,0 853,2 111,1 - - 

3.1.6. § 4300 Zakup usług pozostałych 3 396,7 0,0 0,0 3 529,5 103,9 - - 

3.1.7. 

§ 4400 Opłaty za 
administrowanie i czynsze 
za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 

4 923,6 0,0 0,0 4 497,1 91,3 - - 

3.1.8. § 4540 Składki do organizacji 
międzynarodowych 867,2 1 593,0 1 664,0 1 663,9 191,9 104,4 100,0 

3.1.8. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

646,9 0,0 66,9 66,9 10,3 - 100,0 

3.1.9. 
§ 6069 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

396,6 0,0 180,5 180,5 45,5 - 100,0 

3.2. Rozdział 75095  
Pozostała działalność 1 196,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

4. Dział 752  
Obrona narodowa 874,6 784,0 830,0 819,9 93,7 104,6 98,8 

4.1. Rozdział 75212  
Pozostałe wydatki obronne 874,6 784,0 830,0 819,9 93,7 104,6 98,8 

4.1.1 § 4270 Zakup usług 
remontowych 168,9 170,0 170,0 164,8 97,6 97,0 97,0 

4.1.2. § 4300 Zakup usług pozostałych 80,0 0,0 0,0 74,0 92,5 - - 

4.1.3. § 4550 Szkolenia członków 
korpusu służby cywilnej 68,4 64,0 110,0 109,6 160,2 171,2 99,6 

4.1.4. 
§ 4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

51,4 60,0 60,0 59,2 115,2 98,6 98,6 

4.1.5. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

500,0 409,0 409,0 408,4 81,7 99,8 99,8 

5. Dział 755  
Wymiar sprawiedliwości 1 629,8 1 950,0 1 950,0 1 747,1 107,2 89,6 89,6 

5.1. Rozdział 75504  
Izby morskie 1 629,8 1 950,0 1 950,0 1 747,1 107,2 89,6 89,6 

5.1.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 908,0 1 121,0 1 121,0 1 006,0 110,8 89,7 89,7 

5.1.2. 

§ 4400 Opłaty 
za administrowanie i czynsze za 
budynki, lokale i pomieszczenia 
garażowe 

131,0 0,0 0,0 133,6 101,9 - - 

6. Dział 801  
Oświata i wychowanie 8 638,5 8 678,0 9 529,7 9 487,6 109,8 109,3 99,6 

6.1. Rozdział 80115  
Technika 8 491,8 8 654,0 9 503,6 9 461,5 111,4 109,3 99,6 

6.1.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 2 456,8 2 384,0 3 092,6 3 092,6 125,9 129,7 100,0 
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6.1.2. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 193,0 196,0 196,0 193,8 100,4 98,9 98,9 

6.1.3. § 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 3 778,2 4 102,0 4 102,0 4 088,2 108,2 99,7 99,7 

6.1.4. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

169,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

6.2. Rozdział 80130  
Szkoły zawodowe  123,3 0,0 0,0 0,0 - - - 

6.3. 
Rozdział 80146 
Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

15,0 15,0 17,1 17,1 114,2 114,2 100,0 

6.4. Rozdział 80195 
Pozostała działalność 8,4 9,0 9,0 9,0 107,2 100,0 100,0 

7. 
Dział 854  
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

686,2 693,0 783,6 737,4 107,5 106,4 94,1 

7.1. Rozdział 85410  
Internaty i bursy szkolne 686,2 693,0 783,6 737,4 107,5 106,4 94,1 

8. 
Dział 900  
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

34 357,0 34 000,0 34 000,0 33 988,6 98,9 100,0 100,0 

8.1. Rozdzial 90018  
Ochrona brzegów morskich 34 357,0 34 000,0 34 000,0 33 988,6 98,9 100,0 100,0 

8.1.1. § 4300 Zakup usług pozostałych 29 288,3 0,0 0,0 20 692,4 70,7 - - 

8.1.2. § 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 5 068,8 13 437,0 13 303,5 13 296,2 262,3 99,0 99,9 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2018 – kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz.U. poz. 198). 
3) W cz. 21 nie wystąpiły wydatki niewygasające.  
4) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe został uchylony, a od roku 2019 występuje Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, porownania 

danych dokonano tylko na poziomie działu. 

*    Realizację wydatków w częściach wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych należy prezentować w układzie 
dział, rozdział, paragraf; w pozostałych przypadkach dział, rozdział ewentualnie znaczący § dla danej części budżetu państwa. 
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6.6. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 21 – GOSPODARKA MORSKA 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 
tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

tys. zł zł  zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

1 978 121 825,4 5 132,5 1 994 132 693,3 5 545,5 108 

1. 
Dział 600 
Transport 
i łączność 

1 726 101 757,0 4 913,0 1 716 110 899,2 5 385,6 110 

1.1. 

Rozdział 60043 
urzędy morskie 1 446 84 508,9 4 870,3 1 438 93 190,1 5 400,4 111 

status zatrudnienia 
01 594 29 422,9 4 127,8 578 32 733,9 4 719,4 114 

status zatrudnienia 
03 852 55 086,0 5 387,9 860 60 456,2 5 858,2 109 

1.2. 

Rozdział 60044 
ratownictwo 
morskie 

280 17 248,1 5 133,4 278 17 709,1 5 308,5 103 

status zatrudnienia 
01 280 17 248,1 5 133,4 278 17 709,1 5 308,5 103 

2.  
Dział 750 
Administracja 
publiczna 

165 15 893,2 8 026,9 179 16 838,2 7 839,0 98 

2.1 

Rozdział 75001 
urzędy naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

165 15 893,2 8 026,9 179 16 838,2 7 839,0 98 

status zatrudnienia 
01 42 3 437,9 6 821,2 42 3 407,5 6 761,0 99 

status zatrudnienia 
02 2 260,6 10 859,2 2 260,1 10 835,8 100 

status zatrudnienia 
03 121 12 194,7 8 398,5 135 13 170,6 8 130,0 97 

3. Dział 755 Wymiar 
sprawiedliwości 16 982,7 5 118,3 15 1 079,7 5 998,2 117 

3.1 

Rozdział 75504 
Izby Morskie 16 982.7 5 118,3 15 1 079,7 5 998,2 117 

status zatrudnienia 
01 16 982,7 5 118,3 15 1 079,7 5 998,2 117 

4. Dział 801 Oświata 
i wychowanie 59 2 649,8 3 742,9 72 3 286,4 3 803,8 102 

4.1 

Rozdział 80115 
technika 59 2 649,8 3 742,9 72 3 286,4 3 803,8 102 

status zatrudnienia 
01 21 786,0 3 119,1 21 931,3 3 695,6 118 

status zatrudnienia 
15 38 1 863,8 4 087,3 51 2 355,1 3 848,3 94 

5. 
Dział 854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

12 542,7 3 768,7 12 589,8 4 095,6 109 
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Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach zweryfikowanych 
przez NIK. 
1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu  

Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych 
i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401–405 oraz 
§ 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym 
nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej.  
  

5.1 

Rozdział 85410 
internaty i bursy 
szkolne 

12 542,7 3 768,7 12 589,8 4 095,6 109 

status zatrudnienia 
01 6 174,3 2 420,1 5 180,7 3 011,0 124 

status zatrudnienia 
15 6 368,4 5 117,2 7 409,1 4 870,2 95 
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6.7. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 21 – GOSPODARKA 
MORSKA 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 237 126,6 264 658,0 464 704,6 451 942,9 190,6 170,8 97,3 

1. Dział 600 - Transport i łączność 233 787,2 260 958,0 462 865,0 450 390,7 192,6 172,6 97,3 

1.1. Program Operacyjny Rybactwo 
i Morze 2014-2020 (PO RiM)  297,0 7 320,0 7 320,0 166,1 55,9 2,3 2,3 

1.2. PO Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 (POiIŚ)  230 700,1 220 206,0 433 430,2 431 302,5 187,0 195,9 99,5 

1.3. PO Polska Cyfrowa (PO PC)  257,7 615,0 1 460,7 1 423,5 552,5 231,5 97,5 

1.4. PO Wiedza Edukacja Rozwój 
(POWER)  2 224,8 1 054,0 2 357,8 2 157,1 97,0 204,7 91,5 

1.5. 

Regionalny Program  
Operacyjny województwa 
Zachodniopomorskiego  
2014–2020 (RPO)   

307,7 31 763,0 18 296,4 15 341,7 4 986 48,3 83,9 

2. Dział 750 - Administracja 
Publiczna   2 935,9 3 700,0 1 805,5 1 518,2 51,7 41,0 84,1 

2.1. PO RIM   0,0 224,0 112,0 0,0 - - - 

2.2. PO IIŚ 2014-2020   551,9 3 270,0 175,3 170,0 30,8 5,2 97,0 

2.3. PO PC   2 384,0 206,0 1 347,7 1 256,6 52,7 610,0 93,2 

2.4. POWER   0,0 0,0 170,6 91,6 - - 53,7 

3. Dział 801 - Oświata 
i wychowanie 403,5 0,0 34,1 34,0 8,4 - 100,0 

3.1. POWER   403,5 0,0 34,1 34,0 8,4 - 100,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i/lub rocznego sprawozdania Rb-28UE 
WPR  z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
– po weryfikacji przez NIK. 
1)   Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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6.8. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

6. Rzecznik Praw Obywatelskich 

7. Minister Finansów 

8. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

10. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

11. Komisja Infrastruktury Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

12. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
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