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1. WPROWADZENIE 
Wykonanie budżetu państwa w części 69 – Żegluga śródlądowa, realizowane 
było w 2019 r. przez dysponenta tej części, tj. Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej (dalej: Minister), oraz pięć podległych jednostek 
budżetowych: ministerstwo obsługujące Ministra, trzy urzędy żeglugi 
śródlądowej (w Bydgoszczy, Szczecinie i we Wrocławiu) oraz Technikum 
Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. 

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej2, dział Żegluga śródlądowa obejmuje sprawy:  
− funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie 

żeglugi śródlądowej, 
− ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej, 
− przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej, 
− budowy, przebudowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg 

wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym3, 
− współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych 

w systemie międzynarodowych dróg wodnych w zakresie zadań należących 
do działu; 

− dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu 
do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa 
funkcjonujących w obszarze żeglugi śródlądowej, w tym ochrony interesów 
Skarbu Państwa.  

Wydatki części 69 w układzie zadaniowym zaplanowano w ramach trzech 
funkcji państwa: 3 – Edukacja, wychowanie i opieka (zadanie – Oświata 
i wychowanie), 11 – Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 
(zadanie – Gotowość struktur administracyjnych kraju do obrony państwa), 
19 – Transport i infrastruktura transportowa (zadanie – Transport morski 
i żegluga śródlądowa) oraz funkcji o charakterze technicznym 22 − Koordynacja 
działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna. Łącznie obejmowały 
one pięć podzadań i dziewięć działań.  

W 2019 r. dochody budżetu państwa w części 69 – Żegluga śródlądowa 
wyniosły 835,8 tys. zł. Wydatki z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 
22 792,4 tys. zł. Wydatki kontrolowanych jednostek w kwocie 7795,8 tys. zł 
stanowiły 34,2% wydatków części 69. Z budżetu środków europejskich 
wydatkowano kwotę 798,4 tys. zł. 

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków w części 69 przez 
poszczególne jednostki, zostały przedstawione w załączniku 6.1. do niniejszej 
informacji.  

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 
 

                                                           
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 945 ze zm. 
3  Art. 10a ust 1 pkt 4 został zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170), 
zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 23 listopada 2019 r. Przed dniem 23 listopada 2019 r. 
art. 10a ust 1 pkt 4 brzmiał: „budowy, przebudowy, modernizacji oraz utrzymania 
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym”. 

4  Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. 

Cel kontroli 

Celem kontroli było 
dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa w 2019 r., 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 69 – Żegluga 
Śródlądowa (dalej: część 
69) oraz ocena wykonania 
planów finansowych 
jednostek finansowanych 
w ramach tej części 
budżetu państwa. 

Zakres kontroli 

Obejmował: 

– realizację 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 kontrolę 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach o finansach 
publicznych1 (dalej ufp), 
w tym nadzór nad 
wykonaniem planów 
finansowych podległych 
jednostek. 

Jednostki kontrowane 

– Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej – dalej: 
MGMiŻŚ (dysponent  
części 69 i dysponent 
III stopnia); 

– Technikum Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu 
– dalej: TŻŚ (dysponent 
III stopnia) – w zakresie 
wydatków inwestycyjnych. 
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2. OCENA OGÓLNA 
W 2019 r. w części 69 – Żegluga śródlądowa wykonano budżet państwa 
w wielkościach zbliżonych do określonych w ustawie budżetowej na rok 
2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.6, co NIK ocenia pozytywnie. Dochody 
budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 835,8 tys. zł, co stanowiło 100,3% 
kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej, a wydatki wyniosły 22 792,4 tys. zł, 
tj. 89,4% planu wg ustawy budżetowej i 96,8% planu po zmianach. NIK 
pozytywnie ocenia realizację wydatków budżetu środków europejskich, 
które zrealizowano w kwocie 798,4 tys. zł, tj. 83% planu po zmianach. 

NIK pozytywnie opiniuje sporządzone przez kontrolowaną jednostkę 
sprawozdania z operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. i sprawozdania 
budżetowe za 2019 r., z zastrzeżeniem dotyczącym sprawozdania z realizacji 
planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), w którym w wyniku błędnej 
kwalifikacji dowodów księgowych ujęto wydatki w kwocie 63,9 tys. zł 
dotyczące innych niż 69 części budżetowych. Dane ujęte w ww. sprawozdaniach 
były zgodne z prowadzoną ewidencją księgową, a sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zbadanych trzech postępowaniach 
na udzielenie zamówień publicznych, w wyniku realizacji których w 2019 r. 
wydatkowano kwotę 80,1 tys. zł.  

NIK negatywnie ocenia wydatkowanie w części 69 – Żegluga Śródlądowa 
kwoty 1320 tys. zł na wydatki inwestycyjne przez Technikum Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu. Wydatków tych dokonano na zadania – remont 
jednostki pływającej i nadzór nad remontem – które nie zostały w 2019 r. 
wykonane (co było niezgodne z zawartymi umowami) i na podstawie 
niezgodnego ze stanem faktycznym protokołu końcowego odbioru robót. 
Działania dyrektora TŻŚ w zakresie wydatkowania kwoty 1320 tys. zł 
na inwestycje NIK oceniła jako niegospodarne i nierzetelne. Negatywna 
ocena dotyczy także braku skutecznych działań nadzorczych Ministra 
w stosunku do TŻŚ w sytuacji, gdy przy realizacji zadania inwestycyjnego 
zaplanowanego na 2019 r., występowało bardzo duże opóźnienie 
w wyłanianiu wykonawcy, co zagrażało możliwości jego realizacji w 2019 r., 
a tym samym zagrażało wykorzystaniu zgodnie z planem w 2019 r. środków 
finansowych przeznaczonych na to zadanie.  

W MGMiŻŚ nieprawidłowo wskazano w opisie dowodów księgowych część 
budżetową 69 – Żegluga śródlądowa i ujęto w księgach rachunkowych 
wydatki w kwocie 63,9 tys. zł na zadania, które powinny być sfinansowane 
w części 21 – Gospodarka morska i 22 – Gospodarka wodna. W wyniku tych 
działań zawyżono o 63,9 tys. zł wydatki w części 69. 

Stwierdzono również naruszenia postanowień Instrukcji obiegu i kontroli 
dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, polegające na niezamieszczeniu wszystkich 
obligatoryjnych elementów opisu dowodu księgowego, dotyczące 13 dowodów 
księgowych na łączną kwotę 487,3 tys.  

Łączne nieprawidłowości w zakresie nierzetelności dowodów księgowych 
obejmowały dowody na kwotę 551,2 tys. zł, tj. 30,8% zbadanej próby 
wydatków w części 69 (1787,2 tys. zł).  

Szczegółową kalkulację oceny wykonania budżetu państwa w części 69 – 
Żegluga śródlądowa, przedstawiono w załączniku 6.2. do niniejszej informacji. 

                                                           
5  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

6  Dz. U z 2019 r. poz. 198 (dalej: ustawa budżetowa). 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie opisowej5 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r.  
w części 69 − Żegluga 
Śródlądowa 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 69 − ŻEGLUGA 
ŚRÓDLĄDOWA 

3.1.DOCHODY BUDŻETOWE 

3.1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 69 – Żegluga Śródlądowa została ograniczona do przeprowadzenia 
analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania 
planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 

Dochody budżetowe w części 69 w 2019 r. zrealizowano w kwocie 835,8 tys. zł, tj. 100,3% kwoty 
zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 (833 tys. zł) i 99,7% dochodów zrealizowanych 
w 2018 r. (838 tys. zł).  

Dochody uzyskano głównie (814,4 tys. zł, tj. 97,4% zrealizowanych dochodów) z opłat pobieranych 
przez Urzędy Żeglugi Śródlądowej m.in. za przeprowadzone inspekcje techniczne, pomiary statków 
żeglugi śródlądowej, zmiany w dokumentach kontrolowanych statków, wydawanie książeczek 
żeglarskich, świadectw kwalifikacji i patentów.  

Należności (w całości zaległe) na koniec 2019 r. w części 69 wyniosły 106 tys. zł, co oznacza wzrost 
w stosunku do stanu należność na koniec 2018 r. (101,5 tys. zł) o 4,4%. Były to należności dotyczące 
niewyegzekwowanego przez komornika sądowego odszkodowania i zadośćuczynienia zasądzonego 
na rzecz Skarbu Państwa. 

Dane dotyczące dochodów przedstawiono w załączniku nr 6.3. do niniejszej informacji. 

3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa zrealizowane w 2019 r. w części 69 wyniosły 22 792,4 tys. zł, co stanowiło 
96,8% planu po zmianach (23 548,1 tys. zł) oraz 116,7 wydatków wykonanych w 2018 r. 
(19 527,5 tys. zł).  

Realizacja wydatków budżetowych w części 69 – Żegluga śródlądowa przedstawiała się następująco:  

− dział 600 (Transport i łączność) – 13 488,8 tys. zł, 
− dział 750 (Administracja publiczna) – 6057,5 tys. zł, 
− dział 752 (Obrona narodowa) – 189,4 tys. zł, 
− dział 801 (Oświata i wychowanie) – 3056,7 tys. zł. 

W ustawie budżetowej wydatki części 69 zostały zaplanowane w kwocie 25 503 tys. zł, w trakcie 
roku plan finansowy został zwiększony o 448 tys. zł środkami rezerw celowych i zmniejszony 
w wyniku przeniesienia do innych części budżetowych (kwota 2171,7 tys. zł7) i blokad wydatków 
(231,2 tys. zł8). Ostatecznie łączny limit wydatków w części 69 został określony na kwotę 
23 548,1 tys. zł.  

W ramach części 69, ze środków pochodzących z rezerw celowych otrzymano kwotę 448 tys. zł. 
Środki z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczone były m.in. na wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w TŻŚ. Ogółem wydatkowano 305 tys. zł, tj. 68,1% kwoty przyznanej z rezerw 

                                                           
7  Było to spowodowane opóźnieniem projektu pn. „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry” realizowanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej 

w Szczecinie (1931,7 tys. zł). Zasadnicza realizacja systemu informacji rzecznej (RIS) została przeniesiona na lata 2020−2021. 
Ponadto, dokonano przeniesienia kwoty 240 tys. zł w ramach planu finansowego MGMiŻŚ z części 69 do części 22 – Gospodarka 
wodna. 

8  Blokad dokonano w wyniku stwierdzenia nadmiaru środków finansowych, wynikającym z mniejszego, niż planowano, naboru 
uczniów do TŻŚ (środki z rezerwy celowej poz. 73 w kwocie 139,2 tys. zł) oraz z niewykorzystania środków na wydatki bieżące 
przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (92 tys. zł). 
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celowych. Przyczyną niewydatkowania środków w kwocie 139,2 tys. zł – rezerwa poz. 739 i w kwocie 
3,8 tys. zł – rezerwa poz. 2610, był niższy niż zakładano nabór do TŻŚ i związana z tym rezygnacja 
z podziału na grupy i łączenie klas na części przedmiotów. 

Ze środków rezerw celowych (poz. 26, 73 i 80) na wynagrodzenia i pochodne przyznano 375,4 tys. zł, 
z czego wykorzystano 232,3 tys. zł (całość środków wykorzystana przez TŻŚ) z przeznaczeniem 
na wzrost wynagrodzeń nauczycieli związany z większą liczbą godzin nauki w roku szkolnym 
2019/2020.  

W podziale na grupy ekonomiczne11 wydatki w części 69 przeznaczono na: 

− wydatki bieżące jednostek budżetowych −19 627 tys. zł (86,1%), 

− wydatki majątkowe – 3036 tys. zł (13,3%), 

− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129,4 tys. zł (0,6%). 

Na wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 69 wydatkowano 19 627 tys. zł, co stanowiło 
96,7% planu po zmianach (20 301,9 tys. zł) i 126,4% wydatków poniesionych w 2018 r. (15 524,4 tys. zł). 
Wydatki w tej grupie zostały poniesione w szczególności na:  

− wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 7485,8 tys. zł (129,8% 
wydatków 2018 r. tj. 5767,1 tys. zł); 

− wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
w kwocie 1903,8 tys. zł (128,2% wydatków 2018 r. tj. 1485,2 tys. zł); 

− składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1876,9 tys. zł (127,1% wydatków 
2018 r. tj. 1476,3 tys. zł),  

a także na m.in. na zakup usług, materiałów i wyposażenia, przeznaczonych na bieżące 
funkcjonowanie jednostek w części 69. 

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego 
wynikał ze wzrostu poziomu zatrudniania, które wyniosło 122 osoby (119,6% przeciętnego 
zatrudnienia w 2018 r.). Wzrost przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. w części 69 (w porównaniu do 
2019 r.) wynikał m.in. ze sfinalizowania w 2019 r. postępowań rekrutacyjnych na wolne etaty 
przyznane urzędom żeglugi śródlądowej w 2018 r. Średnie miesięczne wynagrodzenie w części 69 
w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 6413,9 zł, co oznacza wzrost o 1% w stosunku 
do 2018 r. W 2019 r. nie przekroczono limitu środków przeznaczonych na wynagrodzenia w części 69. 

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 69 przedstawiono w załączniku nr 6.5. 
do niniejszej informacji. 

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3036 tys. zł, co stanowiło 97,5% planu po zmianach 
(3114,6 tys. zł) oraz 77,4% wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r. (3920,9 tys. zł).  

Wydatki majątkowe zostały poniesione przez12: 

− Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w kwocie 925,1 tys. zł, m.in. na sprzęt nawigacyjny 
(w którego skład wchodzą: radar rzeczny, echosonda nawigacyjna oraz kompas satelitarny), 
sprzęt transportowy i bezzałogowy statek powietrzny; 

− Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy w kwocie 75 tys. zł na zakup szafy serwerowej 
oraz kserokopiarki; 

− Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w kwocie 60,2 tys. zł na zakup serwera 
z oprogramowaniem oraz oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów; 

− Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, które poniosło wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych (§ 606) w kwocie 353,3 tys. zł (wyposażenie pracowni locji i nawigacji 
w stanowiska komputerowe) i na inwestycje jednostek budżetowych (§ 605) w kwocie 
1622,4 tys. zł. 

                                                           
9  Tytuł rezerwy: Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. 
10  Tytuł rezerwy: Środki na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym 

dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego 
„Aktywna tablica”. 

11  O których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 ze zm.). Dane 
na podstawie sprawozdania Rb-28. 

12  MGMiŻŚ (dysponent III stopnia) nie planowało i nie realizowało w 2019 r. wydatków majątkowych. 
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Kontrola NIK przeprowadzona13 w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (obejmująca 
realizację wydatków inwestycyjnych) wykazała, że TŻŚ niezgodnie z zawartymi umowami 
i niegospodarnie wydatkowało w 2019 r. kwotę 1320 tys. zł przeznaczoną na wydatki inwestycyjne 
(§ 605). Na podstawie niezgodnego ze stanem faktycznym „Protokołu końcowego odbioru robót” 
(podpisanego ze stronnych TŻŚ przez dyrektora TŻŚ i inspektora nadzoru) dokonano zapłaty 
za usługi, które nie zostały wykonane, tj. za remont jednostki pływającej − pchacza Bizon III 
z zestawu pchanego Westerplatte II14 (1300 tys. zł) i za nadzór nad tym remontem (20 tys. zł). 
W wyżej wymienionym protokole zapisano m.in.: „1. Roboty wykonane zostały zgodnie 
z dokumentacją pod względem technicznym – dobrze, z uwagami wymienionymi w załączniku nr 1, 
które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia 15.04.2020 r. 2. Roboty rozpoczęto 
niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu jednostki pływającej do modernizacji, termin 
wykonania został dotrzymany, a uwagi które stwierdzono zostaną usunięte przez Wykonawcę 
we wskazanym terminie”. W dniu 26 lutego 2020 r. kontrolerzy NIK przeprowadzili oględziny 
pchacza Bizon III, na którym trwały prace stoczniowe. Na ww. jednostce nie wykonano w całości 
żadnych prac określonych w umowie na remont (oprócz demontażu silników) oraz w „Protokole 
końcowego odbioru robót”. Nie zamontowano silników napędowych, przekładni i agregatów 
prądotwórczych (oraz chłodnic poszyciowych tych urządzeń) oraz nie wykonano: instalacji: wodnej, 
p.poż., wodnej zęzowej i elektrycznej; ogrzewania pomieszczeń (kabin, sterówki i maszynowni), prac 
stolarskich w kabinach, kuchni i wc; instalacji smarnej linii wałów; zasilacza hydraulicznego 
opuszczania i podnoszenia kotwic; hydraulicznego mechanizmu podnoszenia i opuszczania górnego 
kaptura sterówki; montażu linii wałów i śrub napędowych; wymiany poszycia kadłuba i napawania 
wżerów w poszyciu; konserwacji i malowania kadłuba; prób ruchowych na wodzie. 

Stan pchacza Bizon III w dniu oględzin – 26 lutego 2020 r.− przedstawiał się następująco15: 

 

Zdjęcie 1. Widok na sterówkę i prawą burtę                           Zdjęcie 2. Pokład, maszt i sterówka 

    
 

                                                           
13  Kontrolę przeprowadzono w lutym i marcu 2020 r. Wystąpienie pokontrolne skierowano do dyrektora TŻŚ w dniu 25 marca 2020 r. 
14  Jednostka przeznaczona do szkolenia uczniów. 
15  Źródło: materiały NIK. 
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Zdjęcie 3. Widok na nadbudówkę z lewej strony                   Zdjęcie 4. Fragment poszycia Bizona III                                                                 

    
Zdjęcie 5. Wnętrze jednej z kabin    Zdjęcie 6. Widok na fragment pokładu  

    
Źródło: materiały NIK. 

Płatności za niewykonany remont i nadzór nad remontem dokonano wbrew postanowieniom umów 
zawartych na wykonanie ww. usług. Umowa nr 14/TŻŚ/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. zawarta 
przez TŻŚ z Wykonawcą remontu pchacza Bizon III (za 1300 tys. zł) zakładała bowiem, 
że przedmiotem odbioru będzie całość wykonanego zadania16, a faktura za zrealizowane prace 
będzie wystawiona po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego jakości 
(bezusterkowości) wykonanej pracy oraz zgodności jej wykonania z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i po protokolarnym odbiorze 
robót przez Zamawiającego17. TŻŚ dokonało tymczasem odbioru remontu, pomimo tego, że nie został 
on zakończony. Do dnia odbioru (18 grudnia 2019 r.) wykonano jedynie prace przygotowawcze, 
obejmujące demontaż silników i zbędnego wyposażenia, których wartość określona została 
w Kosztorysie ofertowym na kwotę 6,25 tys. zł (0,5% wartości Kosztorysu ofertowego). 
Nie zrealizowano zaś pozostałych prac, o wartości kosztorysowej 1293,75 tys. zł, które pozwoliłyby 
na uznanie remontu za zakończony i stanowiły przygotowanie do uzyskania Świadectwa zdolności 
żeglugowej. Naruszono również inne postanowienia ww. umowy, tj. § 9 ust. 9, zgodnie z którym: 
„rozliczenie końcowe po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy nastąpi po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zamawiającemu do odbioru przedmiotu zamówienia oraz przedstawieniu 
zamawiającemu zestawienia wykonanych prac i rozliczenia ich wartości. (…)”. Wykonawca nie 
przedstawił do dnia podpisania „Protokołu końcowego odbioru robót” zgłoszenia do odbioru 
przedmiotu zamówienia oraz zestawienia i rozliczenia wykonanych prac. Tym samym zamawiający 
nie zrealizował dalszych postanowień § 9 ust. 9 umowy, zgodnie z którymi powinien sprawdzić 

                                                           
16  § 7 ust. 1 umowy. 
17  § 10 ust. 3 umowy. 
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zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenia ich wartości, dokonać ewentualnych korekt 
przedłożonych zestawień oraz potwierdzić kwoty należne do zapłaty. Nie zrealizowano także § 9 
ust. 10 umowy, który stanowi: „Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości 
wykonanych prac, wykonawca wystawi fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. 
Faktura wystawiona będzie na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio 
fakturowane na podstawie faktur częściowych.”, ponieważ faktura została wystawiona bez 
dokonania rozliczenia prac. 

TŻŚ nie naliczyło kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umowy, niezgodnie z § 14 ust. 1 
lit. b) ww. umowy, który stanowił „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy” (5% wartości netto zadania, tj. 65 tys. zł). 

Sporządzenie nierzetelnego „Protokołu końcowego odbioru robót” (18 grudnia 2019 r.) 
spowodowało także skrócenie okresu gwarancji na remont pchacza Bizon III, ponieważ, zgodnie 
z postanowieniem § 8 ust. 1 umowy od daty dokonania odbioru biegną terminy gwarancji 
(24 miesiące na prace kadłubowe, a 12 miesięcy na pozostałe prace oraz urządzenia cumownicze 
i kotwiczne), chociaż pchacz Bizon III był niezdatny do użytkowania. Również nierzetelnie 
sporządzono samą umowę 14/TŻŚ/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. zawartą z Wykonawcą remontu 
pchacza Bizon III, w której w § 9 ust. 9 pozostawiono niewypełnioną liczbę dni w zdaniu: 
„Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą sprawdzi zestawienie wartości wykonanych prac 
i rozliczenie ich wartości, dokona ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdzi 
kwoty należne do zapłaty w ciągu …dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.” 

W umowie nr 14/TŻŚ/2019/IN z dnia 27 listopada 2019 r., dotyczącej wykonania nadzoru 
inwestorskiego nad remontem pchacza Bizon III zapisano, że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie 
(20 tys. zł) po wykonaniu prac objętych umową. Ponieważ w terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. nie 
wykonano remontu pchacza Bizon III, nie było również możliwości wykonania nadzoru nad tym 
remontem, a pomimo tego TŻŚ dokonało zapłaty za nadzór w kwocie 20 tys. zł.  

Powodem sporządzenia niezgodnego ze stanem faktycznym „Protokołu końcowego odbioru robot” 
i zapłaty na jego podstawie za nieprzeprowadzony remont oraz nadzór łącznej kwoty 1320 tys. zł, 
była chęć wykorzystania w 2019 r. środków finansowych, które w przypadku niewykorzystania 
powinny zostać zwrócone do budżetu państwa. 

Wpływ na powstanie wyżej opisanej sytuacji miały też wcześniejsze zaniechania i niewłaściwe 
działania dyrektora TŻŚ, który wszczął postępowanie na wyłonienie wykonawcy modernizacji 
zestawu pchanego Westerplatte II (w skład którego wchodzi pchacz Bizon III i barka – tzw. koszarka) 
dopiero w sierpniu 2019 r. Stało się tak pomimo zapewnienia środków na ten cel w budżecie na 2019 r. 
Przy tym w 2019 r. TŻŚ unieważniło dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy ww. zadania, 
a rozstrzygnięto dopiero trzecie z nich (w którym ograniczono przedmiot zamówienia tylko 
do remontu pchacza Bizon III). Późne wyłonienie wykonawcy spowodowało określenie w umowie 
nierealnego czasu na wykonanie remontu, tj. trzy tygodnie. Potwierdzeniem przyjęcia 
nieadekwatnego do zakresu remontu czasu na jego wykonanie był czas na usunięcie „uwag”, 
określony w „Protokole końcowego odbioru robot” na 17 tygodni. 

Poniesienie wydatków na remont pchacza Bizon III nie spowodowało osiągnięcia celu założonego 
w Planie działalności na 2019 r. oraz w Planie zadań inwestycyjnych na 2019 r. TŻŚ, jakim było 
uzyskanie „Świadectwa zdolności żeglugowej” zestawu pchanego Westerplatte II. 

W związku z powyższym NIK negatywnie oceniła działania Dyrektora TŻŚ związane z remontem 
pchacza Bizon III, dotyczące: zbyt późnego przygotowania dokumentacji przetargowej, ustalenia 
bardzo krótkiego terminu na wykonanie przedmiotu umowy, odbioru robót dokonanego niezgodnie 
z umową – bez przedstawienia przez wykonawcę remontu zakresu i wartości wykonanych prac 
(a tym samym bez jego zatwierdzenia przez TŻŚ), zrealizowanych płatności za niewykonane prace 
i nienaliczenia kar umownych. Negatywna ocena dotyczy także odbioru przedmiotu umowy 
dotyczącej sprawowania nadzoru nad realizacją ww. remontu i dokonania płatności za niewykonany 
nadzór. Powyższe działania dyrektora TŻŚ, dotyczące wydatków w kwocie 1320 tys. zł NIK oceniła 
jako niegospodarne i nierzetelne. 

W ocenie NIK brakowało skutecznych działań nadzorczych Ministra odnośnie realizacji wydatków 
inwestycyjnych przez TŻŚ, pomimo że w 2019 r. wystąpiły okoliczności wskazujące 
na nieprawidłowe postępowanie dyrektora TŻŚ w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych 
(m.in. późne wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy modernizacji zestawu pchanego 
Westerplatte II i niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w ciągu 2019 r. – do końca 
listopada 2019 r. TŻŚ wydatkowało w § 605 kwotę 27 tys. zł, tj. 1,7% planu – 1644 tys. zł.). Minister 
nie podjął jednak skutecznych działań nadzorczych w ww. zakresie (np. poprzez przeprowadzenie 
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kontroli dotyczącej realizacji planu wydatków inwestycyjnych TŻŚ lub zablokowanie wydatków 
w związku z opóźnieniem w realizacji zadań), opierając się jedynie na zapewnieniach dyrektora TŻŚ 
o terminowym zakończeniu remontu. Kontrola dotycząca m.in. wydatków inwestycyjnych TŻŚ 
została zaplanowana przez MGMiŻŚ dopiero na 2020 r., a MGMiŻŚ przyjęło informację dyrektora TŻŚ 
o zrealizowanych w 2019 r. wydatkach, w której niezgodnie ze stanem faktycznym podał, że: 
przeprowadzono modernizację pchacza Bizon III, polegającą m.in. na demontażu starych i montażu 
nowych zespołów napędowych oraz wymianie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, 
napędowych, zasilających i sterujących.  

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w części 69 w 2019 r. kwotę 129,4 tys. zł, 
co stanowiło 98,3% planu po zmianach (131,6 tys. zł) i 157,4% wydatków poniesionych w 2018 r. 
(82,2 tys. zł)18.  

Zobowiązania na koniec 2019 r. w części 69 wyniosły 784,7 tys. zł (były wyższe niż w 2018 r. 
o 259,1 tys. zł). Dotyczyły one głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania 
wymagalne nie wystąpiły. 

Wydatki budżetowe MGMiŻŚ – dysponenta III stopnia 

Wydatki budżetu państwa zrealizowane w 2019 r. przez MGMiŻŚ (dysponenta III stopnia) wyniosły 
6475,8 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach (6633,2 tys. zł) oraz 121% wydatków wykonanych 
w 2018 r. (5361,8 tys. zł). Wzrost wydatków wynikał ze zwiększonego poziomu zatrudnienia oraz 
poniesienia większych niż w 2018 r. kosztów najmu pomieszczeń i kosztów utrzymania samochodów 
służbowych. W 2019 r. wydatki MGMiŻŚ ze środków rezerw celowych budżetu państwa wyniosły 
27 tys. zł19 i były przeznaczone na finansowanie projektu „infra4Dfuture”20 realizowanego w ramach 
programu Horyzont 202021. W 2019 r. MGMiŻŚ poniosło wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w kwocie 6464 tys. zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11,8 tys. zł. W 2019 r. nie 
dokonywano blokady wydatków MGMiŻŚ (dysponenta III stopnia). Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. 
w MGMiŻŚ (dotyczące części 69) wyniosło 32 osoby (wzrost o pięć osób w porównaniu do 2018 r. 
spowodowany był m.in. powrotem pracowników po nieobecności z urlopów macierzyńskich, 
wychowawczych lub rodzicielskich). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego 
pełnozatrudnionego wyniosło 8599,21 zł (spadek w porównaniu do 2018 r. – 9688,86 zł – o 11,2%). 
Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa22 w kwocie 1787,2 tys. zł, 
tj. 7,8% wydatków części 69 – Żegluga śródlądowa i 27,6% wydatków Ministerstwa (dysponenta 
III stopnia). Próba została wylosowana metodą monetarną (MUS) uzupełnioną doborem celowym. 
Badaniem objęto 74 dowody i odpowiadające im zapisy księgowe, sklasyfikowane w grupie 
wydatków bieżących pozapłacowych. Badanie próby wydatków pod kątem: rzetelnego 
skalkulowania oraz dokonania do wysokości kwot ujętych w planie finansowym jednostki 
i w przewidzianych terminach, nie wykazało nieprawidłowości. 
W odniesieniu do wydatków na kwotę 1236 tys. zł, tj. 69,2% badanej próby nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie opisu dowodów księgowych i ujęcia w księgach rachunkowych. 
Stwierdzono natomiast, że w księgach rachunkowych MGMiŻŚ (dysponenta III stopnia) w części 69 
ujęto 15 dowodów i dokonano na ich podstawie wydatków w kwocie 63,9 tys. zł na zadania, które 
powinny być sfinansowane w częściach 21 – Gospodarka morska i 22 – Gospodarka wodna. Wydatki 
te dotyczyły usług obejmujących m.in.: publikacje ogłoszenia prasowego – apelu Ministra 
dotyczącego działań Komisji Europejskiej w sprawie połowów dorsza na Bałtyku, publikację 
ogłoszeń prasowych dotyczących przyjętej przez Radę Ministrów uchwały w sprawie „Programu 
Rozwoju Portów Morskich do roku 203023”, druk „Broszury azotanowej”, publikacji ogłoszeń 
prasowych o przyjęciu ustaw dotyczących gospodarki morskiej i inwestycjach planowanych przez 
Morską Stocznię Remontową „Gryfia” SA, obsługę konferencji prasowej na temat zakupu projektu 
promu morskiego, obsługę posiedzeń Państwowej Rady Gospodarki Wodnej oraz obsługę spotkania 
z delegacją Wietnamu w sprawie gospodarki ściekowej, udział pracownika MGMiŻŚ w spotkaniu 
na temat gospodarki wodnej (na kongresie dotyczącym ochrony środowiska), na którym omawiano 
kwestie opłat za pobór wody, opłat za odprowadzanie ścieków itp., wykonanie projektu identyfikacji 
wizualnej oraz logo w związku z obchodzonym w 2020 r. 100-leciem Polskiej Administracji Morskiej, 
zakup kwiatów na oprawę uroczystości dot. Światowych Dnia Morza. 

                                                           
18  Wzrost wydatków wynikał ze zwiększonej liczby wniosków i wypłat ekwiwalentów za środki ochrony indywidulanej (m.in. okulary 

korygujące wzrok do pracy przy monitorze), odzież i obuwie robocze. 
19  W całości dotyczyły rezerwy celowej poz. 8. 
20  „Infrastruktura innowacji na przyszłość”. 
21  Program Ramowy Unii Europejskiej. 
22  W MGMiŻŚ (dysponent III stopnia) nie realizowano w 2019 r. wydatków z budżetu środków europejskich. 
23  Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program rozwoju polskich 

portów morskich do 2030 roku" (MP poz. 1016). 
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Art. 114 ust. 1 ufp24 stanowi: „Budżet państwa składa się z części odpowiadających organom władzy 
publicznej, kontroli państwowej, sądom, trybunałom i innym organom wymienionym w art. 139 
ust. 2, administracji rządowej, przy czym dla poszczególnych działów administracji rządowej oraz dla 
urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów ustala się odpowiednio odrębne części 
budżetu.” 
Wydatki w kwocie 63,9 tys. zł, o których mowa wyżej, nie dotyczyły realizacji żadnej ze spraw, które 
zgodnie z art. 10a ustawy o działach administracji rządowej, obejmuje dział żegluga śródlądowa25. 

Dodatkowo, ujęcie w księgach rachunkowych MGMiŻŚ (dysponenta III stopnia) w części 69 – Żegluga 
śródlądowa dwóch dowodów księgowych i poniesienie na ich podstawie wydatków w kwocie 4,8 tys. zł 
(ujętych w kwocie 63,9 tys. zł powyżej) na obsługę Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, stanowiło 
naruszenie art. 364 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne26, który stanowi: „Wydatki 
związane z działalnością Państwowej Rady pokrywa się ze środków budżetu państwa z części, której 
dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej”. 

Przyczyną powstania ww. nieprawidłowości było błędne wskazanie części 69 przez pracowników 
komórek organizacyjnych MGMiŻŚ realizujacych dany wydatek oraz brak odpowiednich działań 
komórki księgowości w Biurze Budżetowo-Finansowym MGMiŻŚ. Biuro to nie dokonało zmiany 
wskazanej części budżetowej, pomimo tego, że obowiązujące w tym zakresie regulacje w MGMiŻŚ27 
przewidywały takie działanie.  

W związku z powyższym w sprawozdaniu Rb-28 o wydatkach w części 69 zawyżono wykonanie 
wydatków o kwotę 63,9 tys. zł. 

W MGMiŻŚ stwierdzono także naruszenie wewnętrznych regulacji, określonych w „Instrukcji obiegu 
i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie Instrukcji obiegu 
i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej (dalej: Instrukcja). W ośmiu opisach dowodów księgowych na kwotę 430,8 tys. zł nie 
zamieszczono informacji dotyczącej zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych28 (dalej: Pzp) lub o braku konieczności zastosowania ustawy Pzp, tj. informacji 
wymaganych § 11 ust. 2 pkt 1 lit i) Instrukcji, a jeden dowód księgowy na kwotę 47,6 tys. zł zawierał 
błędny opis w zakresie zgodności z ustawą Pzp (wskazano, że wydatek został zrealizowany zgodnie 
z art. 39, zamiast art. 138o ustawy). Ponadto opis czterech dowodów na łączną kwotę 8,9 tys. zł 
nie zawierał podpisu osoby go sporządzającej, co było niezgodne z postanowieniem § 11 ust. 2 pkt 1 
Instrukcji. Wyżej wymienione nieprawidłowości dotyczyły opisów łącznie 13 dowodów księgowych 
na kwotę 487,3 tys. zł. 

Opisane powyżej nieprawidłowości wskazują na nieskuteczne funkcjonowanie mechanizmów 
kontroli zarządczej w MGMiŻŚ w zakresie właściwego kwalifikowania i opisywania dowodów 
księgowych. 

Analiza trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: świadczenie zadań dotyczących 
rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą, zakup i dostawę artykułów spożywczych 
na potrzeby MGMiŻŚ oraz na świadczenie usługi cateringowej podczas II Kongresu Żeglugi 
Śródlądowej w dniach 17−20 września 2019 r. w Opolu29 nie wykazała nieprawidłowości. W wyniku 

                                                           
24  Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
25  Art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, stanowi, że: „Dział żegluga śródlądowa obejmuje 

sprawy: 
1)  funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej;  
2)  ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej;  
3)  przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej;  
4)  budowy, przebudowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 
5)  współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych w zakresie 

zadań  należących do działu; 
6)  dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu 

Państwa funkcjonujących w obszarze żeglugi śródlądowej, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa.”. 
26  Dz. U. z 2020 r. poz.310. 
27   § 11 ust. 2 pkt 5 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w MGMiŻŚ, będącej załącznikiem do Zarządzenia 

Nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie Instrukcji 
obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stanowi: 
„W ramach kontroli formalno-rachunkowej BBF może zmienić klasyfikację budżetową informując o tym właściwą komórkę 
organizacyjną (…)”. 

28  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
29  Ww. zamówienia zostały poprzedzone przeprowadzeniem postępowań w następujących trybach: przetargu nieograniczonego, 

w trybie zapytania o cenę i po zastosowaniu uproszczonej procedury - zamówienie na usługi społeczne udzielone na podstawie art. 
138o ustawy Pzp. 
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tych postępowań zawarto umowy na łączną kwotę 1916,7 tys. zł, z czego w 2019 r. wydatkowano 
w kwotę 80,1 tys. zł.  

Dane dotyczące wydatków budżetu państwa w części 69 przedstawiono w załączniku nr 6.4. 
do niniejszej informacji. 

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

Wydatki budżetu środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 798,4 tys. zł (z tego 255 tys. zł 
z rezerwy celowej budżetu środków europejskich −poz. 98), co stanowiło 83% planu po zmianach 
(961,7 tys. zł) oraz 238% wydatków poniesionych w 2018 r. (335,6 tys. zł). Zostały one w całości 
poniesione przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i dotyczyły projektu PO IiŚ30 „Pełne 
wdrożenie RIS Dolnej Odry” w kwocie 156,7 tys. zł i projektów Regionalnego Programu 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014−2020 („Modernizacja systemu monitorowania ruchu 
statków w oparciu o system AIS31” i „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych 
dróg wodnych systemu RIS”) w łącznej kwocie 641,7 tys. zł.  

Dane dotyczące wydatków budżetu środków europejskich przedstawiono w załączniku nr 6.6. do 
niniejszej informacji. 

3.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Wydatki w części 69 w układzie zadaniowym zostały zaplanowane w ramach trzech funkcji  
– obszarów działań państwa: 3 (edukacja, wychowanie i opieka) 11 (bezpieczeństwo zewnętrzne i 
nienaruszalność granic), 19 (transport i infrastruktura transportowa) oraz funkcji technicznej 22 
(koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna).  

Plan działalności na 2019 r. ustalony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej był 
zbieżny z budżetem zadaniowym w zakresie celów i mierników.   

Największe wydatki w 2019 r. według rocznego sprawozdania z wykonania budżetu oraz budżetu 
środków europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) poniesiono w funkcji transport 
i infrastruktura transportowa na zadanie: transport morski i żegluga śródlądowa w kwocie 
14 688,1 tys. zł (w tym z budżetu państwa 13 889,7 tys. zł i z budżetu środków europejskich 
798,4 tys. zł).  

W wyniku prowadzonej działalności osiągnięto m.in. następujące wartości mierników:  

− w podzadaniu 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, miernik: „liczba osób przyjętych 
w procesie naboru/liczba planowanych (w%)”, plan 76,92, wykonanie 55%. Wykonanie miernika 
na niższym poziomie wynikało z mniejszego do zakładanego zainteresowania uczniów kształceniem 
w TŻS; 

− w zadaniu 19.3 Transport morski i żegluga śródlądowa, miernik: „liczba statków, w których 
stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji (szt./szt.)”, 
plan 200/3400, wykonanie 737/3299; 

− w działaniu 19.3.4.2. System informacji rzecznej (RIS), miernik: „dostępność usług RIS w ciągu 
doby (w godz. na dobę)” – plan 8, wykonanie 8. 

3.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta 
części 69 – Żegluga śródlądowa i sprawozdań jednostkowych MGMiŻŚ: 

− 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 

                                                           
30  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.  
31  System Automatycznej Identyfikacji. 
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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 o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 69 – Żegluga śródlądowa 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (MGMiŻŚ – dysponenta III stopnia, urzędów żeglugi 
śródlądowej oraz TŻŚ). Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

W związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem części wydatków przez dysponenta III stopnia 
(MGMiŻŚ) w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków Rb-28, sporządzonym przez dysponenta 
części (m.in. na podstawie sprawozdania MGMiŻŚ – dysponenta III stopnia) wykazano błędnie 
zakwalifikowane do części 69 – Żegluga śródlądowa wydatki (powinny być one wykazane w części 
21 – Gospodarka morska i części 22 – Gospodarka wodna), zawyżając tym samym wydatki części 69 
o kwotę 63,9 tys. zł, tj. 0,3% wydatków części 69. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną jednostkę − dysponenta 
części 69 – Żegluga śródlądowa, sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych, 
z zastrzeżeniem odnośnie sprawozdania Rb-28 z wydatków budżetu państwa, w którym ujęto wydatki 
w kwocie 63,9 tys. zł, niedotyczące części 69 – Żegluga śródlądowa. 

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem formalnym 
i merytorycznym, zgodnie z przepisami rozporządzeń: Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 
2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej32, Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym33 i Ministra Finansów z dnia 
4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych34.  

 

                                                           
32  Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm. 
33  Dz.U. z 2020 r. poz. 704. 
34  Dz.U. z 2014 r. poz. 1773. 
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4. USTALENIA INNYCH KONTROLI 
W 2019 r. NIK przeprowadziła kontrolę P/19/030 „Działania na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych”, 
obejmującą lata 2016–2019 (I półrocze)35. W wyniku kontroli NIK oceniła, że działania administracji 
publicznej na rzecz rozwoju dróg wodnych nie były w pełni skuteczne, gdyż nie doprowadziły do wykonania 
wszystkich zaplanowanych w tym zakresie przedsięwzięć. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej 
między innymi opracował „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 
2016–2020 z perspektywą do roku 2030” (dalej: Założenia), które Rada Ministrów przyjęła uchwałą Nr 79 
w dniu 14 czerwca 2016 r. Prowadził też prace analityczno-programowe zmierzające do opracowania dwóch 
priorytetowych programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce, tj. rzeki Odry i rzeki Wisły. 
Jednakże, mimo upływu ponad trzech lat od uchwalenia Założeń przez Radę Ministrów, nie zakończono 
jeszcze prac nad tymi programami. W przypadku najbardziej zaawansowanego programu dotyczącego 
Odrzańskiej Drogi Wodnej, jego zakończenie planowane jest dopiero w I kwartale 2021 r. 

Przy tym prace nad tymi programami nie były prowadzone w pełni rzetelnie, gdyż nie wykonano obowiązku 
podania do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki informacji o przystąpieniu do ich opracowania. 

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej podjął też działania zmierzające do stworzenia systemu 
finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych. 
Niemniej jednak pomimo upływu trzech lat od zainicjowania prac nad utworzeniem Fundusz Rozwoju 
Śródlądowych Dróg Wodnych, który miał stanowić główne źródło finansowania zadań inwestycyjnych 
na śródlądowych drogach wodnych, działania te nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Do końca 2019 r. 
na modernizację i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych zagwarantowano kwotę 1645,6 mln zł, 
tj. zaledwie 18,6% nakładów planowanych w Założeniach do poniesienia do 2020 r. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie (dalej: PGW 
Wody Polskie) NIK oceniła, że działania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (dalej: KZGW) 
i dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (dalej: RZGW) w latach 2016 – 2017, a następnie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie przyniosły założonych w dokumentach rządowych 
rezultatów36 w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych (dalej: śdw). Stan ten spowodowany był 
w głównej mierze brakiem środków finansowych niezbędnych do terminowej realizacji zadań. 

Środki, którymi KZGW/PGW Wody Polskie dysponowały na budowę i modernizację śdw (ze wszystkich 
źródeł finansowania) wynosiły w roku: 2016 – 61,7 mln zł; 2017 – 173,4 mln zł; 2018 r. – 162,4 mln zł. 
W 2019 r. łączne zapotrzebowanie na środki finansowe zgłoszone przez PGW Wody Polskie na budowę 
i modernizację śdw wynosiły 467,4 mln zł, a środki otrzymane na ten cel ze wszystkich źródeł wynosiły 
294,8 mln zł, tj. 63% zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych. Środki, którymi KZGW dysponowało 
na utrzymanie śródlądowych dróg wodnych (ze wszystkich źródeł finansowania) wynosiły w:  
2016 r. – 24,9 mln zł; 2017 r. – 13,3 mln zł. Łączne potrzeby zgłoszone przez RZGW oraz PGW Wody Polskie 
na utrzymanie śródlądowych dróg wodnych wynosiły w: 2018 r. – 210 mln zł; 2019 r. – 380 mln zł, a środki 
otrzymane na ten cel ze wszystkich źródeł wynosiły odpowiednio 183,3 mln zł (tj. 87% zgłoszonych potrzeb) 
oraz 282,5 mln zł (tj. 74% zgłoszonych potrzeb). Łącznie w latach 2016–2019 (I półrocze) na budowę, 
modernizację i utrzymanie śdw RZGW i PGW Wody Polskie otrzymały i wydatkowały 1196,3 mln zł. 

W informacji o wynikach kontroli P/19/030 NIK sformułowała m.in. wniosek o przyspieszenie prac nad 
programami wieloletnimi budowy śródlądowych dróg wodnych (Odry i Wisły), których uchwalenie zapewni 
finansowanie ujętych w nich zadań, w ten sposób, by ostateczne wersje tych programów były gotowe 
w terminach ustalonych w przyjętym harmonogramie „Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej” oraz 
projekcie harmonogramu „Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły”. 

                                                           
35  Kontrole przeprowadził Departament Infrastruktury NIK w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

i w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Informacja o wynikach kontroli została opublikowana pod nr ewid. 
183/2019/P/19/030/KIN. 

36  Tj. w „Dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” przyjętym uchwałą 
Rady Ministrów nr 201/2014 z dnia 13 października 2014 r. oraz w „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych 
w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do 2030 r.”, przyjętych uchwałą Nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r.  
(M.P. poz. 711). 
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5. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostało wystosowane 
w dniu 17 kwietnia 2020 r.37 NIK sformułowała w nim następujące wnioski: 

1. Wprowadzenie procedur gwarantujących rzetelne kwalifikowanie i dekretowanie dowodów 
księgowych według klasyfikacji właściwej dla poniesionego wydatku. 

2. Podejmowanie działań nadzorczych zapewniających wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego 
wydatkowania środków inwestycyjnych przez podległe jednostki.  

3. Zapewnienie pełnego opisu dowodów księgowych zawierającego wszystkie elementy wymagane zgodnie 
z obowiązującą w Ministerstwie Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej złożył zastrzeżenia do ww. wystąpienia pokontrolnego, 
które zostały w całości oddalone przez Kolegium NIK w dniu 27 maja 2020 r. 

Wystąpienie pokontrolne do dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu zostało skierowane 
w dniu 25 marca 2020 r.38 NIK sformułowała następujące wnioski pokontrolne: 

1.   Określanie realnych terminów wykonania umów o udzielanie zamówień publicznych oraz rzetelne ich 
sporządzanie.  

2.  Dokonywanie rzetelnych odbiorów zlecanych prac i ponoszenie wydatków budżetowych tylko 
za zrealizowane modernizacje lub remonty. 

3.   Naliczenie kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umowy nr 14/TŻŚ/2019 z dnia 27 listopada 
2019 r. 

W odpowiedzi na ww. wystąpienie pokontrolne, dyrektor TŻŚ poinformował o podjętych działaniach na rzecz 
realizacji wniosków pokontrolnych, w tym planowanym przekazaniu noty księgowej dotyczącej kar 
umownych z tytułu nieterminowej realizacji umowy na remont pchacza Bizon III. 

                                                           
37  KIN.410.001.08.2020. 
38  KIN.410.001.11.2020. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 69 – ŻEGLUGA 

ŚRÓDLĄDOWA 
 

L.p. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2019 Udział 
w wydatkach 

części 
ogółem 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70  
(w osobach) 

Dochody 
Wydatki budżetu 

państwa i budżetu 
środków europejskich 

w tym, wydatki 
na wynagrodzenia  

wg Rb-70 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
MGMiŻŚ  (dysponent 
części i dysponent 
III stopnia) 

33 4,6 6 659,8 3 302,1 28,2 

2. 
Urząd Żeglugi 
Śródlądowej 
w Bydgoszczy 

30 278,4 4 130,0 2 277,7 17,5 

3. 
Urząd Żeglugi 
Śródlądowej 
w Szczecinie 

26 320,1 5 912,8 1 858,9 25,1 

4. 
Urząd Żeglugi 
Śródlądowej we 
Wrocławiu 

26 232,7 3 831,5 1 950,8 16,2 

5. 
Technikum Żeglugi 
Śródlądowej 
we Wrocławiu 

7 0,0 3 056,7 482,2 13,0 
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6.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 69 – ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 

Oceny wykonania budżetu w części 69 – Żegluga śródlądowa dokonano stosując kryteria39 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku40. 

Dochody (D)41:      835,8 tys. zł 

Wydatki (W)42:      23 590,8 tys. zł   

Łączna kwota (G):     23 590,8 tys. zł   

Waga wydatków w łącznej kwocie:   Ww = W : G = 1,0000 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow): 1383,9 tys. zł, tj. 5,86% wydatków ogółem części 69, obejmujące: 

− niegospodarne wydatki Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, dokonane na podstawie 
niezgodnego ze stanem faktycznym „Protokołu końcowego odbioru robót” oraz niezgodnie z zawartymi 
umowami na usługi, które nie zostały wykonane, tj. za remont pchacza Bizon III z zestawu pchanego 
Westerplatte II (1300 tys. zł) i za nadzór nad tym remontem (20 tys. zł); 

− wydatki dokonane z naruszeniem prawa w kwocie 63,9 tys. zł, błędnie zaklasyfikowane i ujęte w części 
69 zamiast w innych części budżetowych, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej.  

Ocena została podwyższona o jeden punkt, ponieważ nieprawidłowości miały charakter incydentalny, 
tj. dotyczyły pojedynczych transakcji. 

Ocena cząstkowa wydatków:    2 – opisowa.  

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO:43  ŁO = 2 x 1,0000 = 2,0000 – ocena opisowa 

Opinia o sprawozdaniach:    w formie opisowej 

Ocena ogólna:      w formie opisowej 
 

                                                           
39   http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/. 
40   Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
41   W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie były badane dochody 

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
42   Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich.  
43   ŁO = Od x Wd + Ow x Ww. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/


Załączniki 

19 

6.3.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 69 – ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Ogółem część 69 - Żegluga 
śródlądowa, w tym: 838,0 833,0 835,8 99,7 100,3 

1 Dział 600 - Transport i łączność 836,8 833,0 831,2 99,3 99,8 

1.1 
Rozdział 60042 - Urzędy 
Żeglugi Śródlądowej 836,8 833,0 831,2 99,3 99,8 

1.1.1 0610 - Wpływy z opłat 
egzaminacyjnych oraz opłat 
za wydawanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów 

296,4 524,0 430,5 145,2 82,2 

1.1.2 0690 - Wpływy z różnych opłat 539,7 309,0 383,9 71,1 124,3 

1.1.3 

0940 - Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

0,3 0,0 5,4 1767,3  - 

1.1.4 

0950 - Wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających 
z umów 

0,0 0,0 2,1  -  - 

1.1.5 
0970 - Wpływy z różnych 
dochodów 0,4   9,2  -  - 

2 Dział 750 - Administracja 
publiczna 1,2 0,0 4,6 374,4  - 

2.1 

Rozdział 75001 - Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej 

1,2 0,0 4,6 374,4  - 

2.1.1 

0630 - Wpływy z tytułu opłat 
i kosztów sądowych oraz innych 
opłat uiszczanych na rzecz 
Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 

             -                      -      0,6  -  - 

2.1.2 
0950 - Wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających 
z umów 

0,5 0,0 2,3 436,2  - 

2.1.3 0970 - Wpływy z różnych 
dochodów 0,7   1,7 242,5  - 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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6.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI  69 – ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa44 Budżet po 
zmianach Wykonanie 

% 

tys. zł 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ogółem część 69 - Żegluga śródlądowa, 
w tym: 19 527,5 25 503,0 23 548,1 22 792,4 116,7 89,4 96,8 

1 Dział 600 - Transport i łączność 13 430,3 16 035,0 14 056,2 13 488,8 100,4 84,1 96,0 

1.1 Rozdział 60042 - Urzędy Żeglugi 
Śródlądowej,  13 430,3 15 535,0 13 637,1 13 075,9 97,4 84,2 95,9 

1.1.1 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 64,0 110,0 115,5 115,5 180,4 105,0 100,0 

1.1.2 § 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 0,0 3 453,0 3 311,0 0,0  -  0,0 0,0 
1.1.3 § 4008 Grupa wydatków bieżących jednostki 0,0 27,0 20,8 0,0  -  0,0 0,0 
1.1.4 § 4009 Grupa wydatków bieżących jednostki 0,0 4,0 2,0 0,0  -  0,0 0,0 

1.1.5 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 932,1 3 018,0 1 106,5 1 091,2 117,1 36,2 98,6 

1.1.6 § 4019 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 0,5 5,0 5,4 5,3 1086,9 105,3 97,4 

1.1.7 § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 3 177,6 2 685,0 4 731,0 4 633,6 145,8 172,6 97,9 

1.1.8 § 4028 Wynagrodzenia osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 15,2 18,0 18,0 17,0 111,7 94,3 94,3 

1.1.9 § 4029 Wynagrodzenia osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 12,5 17,0 16,6 9,9 78,5 58,0 59,4 

1.1.10 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238,9 504,0 261,6 261,6 109,5 51,9 100,0 
1.1.11 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 777,7 1 324,0 1 118,4 1 103,1 141,8 83,3 98,6 
1.1.12 § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,6 4,0 4,0 2,9 111,7 72,5 72,5 
1.1.13 § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,2 6,0 6,0 2,3 103,4 38,7 38,7 
1.1.14 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,6 163,0 106,0 92,8 129,5 56,9 87,5 
1.1.15 § 4128 Składki na Fundusz Pracy 0,2 1,0 1,0 0,3 118,7 29,2 29,2 
1.1.16 § 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,3 3,0 3,0 0,3 100,0 9,2 9,2 

1.1.17 § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3,5 0,0 72,0 70,0 1981,6  -  97,2 

1.1.18 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 635,7 660,0 695,3 646,2 101,6 97,9 92,9 
1.1.19 § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,0 0,0 6,2 5,4  -   -  87,6 
1.1.20 § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5,8 6,0 8,0 6,7 116,6 112,0 84,0 
1.1.21 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 927,6 0,0 0,0 916,5 98,8  -   -  
1.1.22 § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0  -   -  
1.1.23 § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0  -   -  
1.1.24 § 4220 Zakup środków żywności 10,6 0,0 0,0 15,9 150,0  -   -  
1.1.25 § 4260 Zakup energii 136,7 0,0 0,0 142,7 104,4  -   -  
1.1.26 § 4270 Zakup usług remontowych 116,1 200,0 234,2 215,2 185,3 107,6 91,9 
1.1.27 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 5,5 0,0 0,0 11,1 203,2  -   -  
1.1.28 § 4300 Zakup usług pozostałych 1 283,8 0,0 0,0 1 285,1 100,1  -   -  
1.1.29 § 4308 Zakup usług pozostałych 8,4 0,0 0,0 8,2 97,3  -   -  
1.1.30 § 4309 Zakup usług pozostałych 1,5 0,0 0,0 1,4 97,3  -   -  

1.1.31 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 70,1 0,0 0,0 88,5 126,2  -   -  

1.1.32 § 4380 Zakup usług obejmujących 
tłumaczenia 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0  -   -  

1.1.33 § 4388 Zakup usług obejmujących 
tłumaczenia 0,0 0,0 0,0 1,4  -   -   -  

1.1.34 § 4389 Zakup usług obejmujących 
tłumaczenia 0,0 0,0 0,0 0,2  -   -   -  

1.1.36 
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze 
za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 465,8 0,0 0,0 651,6 139,9  -   -  

1.1.37 § 4410 Podróże służbowe krajowe 100,2 180,0 74,0 72,0 71,9 40,0 97,3 

                                                           
44  Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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1.1.38 § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 27,8 92,0 57,5 57,4 206,3 62,4 99,8 
1.1.39 § 4430 Różne opłaty i składki 248,7 264,0 327,3 297,9 119,8 112,8 91,0 

1.1.40 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 93,6 122,0 122,0 112,7 120,5 92,4 92,4 

1.1.41 § 4480 Podatek od nieruchomości 10,7 18,0 17,7 10,9 102,5 60,8 61,8 

1.1.42 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 0,0 0,0 2,7 2,7  -   -  100,0 

1.1.43 § 4550 Szkolenia członków korpusu służby 
cywilnej 34,4 78,0 75,9 57,9 168,3 74,2 76,3 

1.1.46 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 2,1 20,0 2,8 2,3 113,6 11,7 82,4 

1.1.47 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 0,0 0,0 0,0 0,0  -   -   -  

1.1.48 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 491,1 2 328,0 441,2 421,3 85,8 18,1 95,5 

1.1.49 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 3 429,8 225,0 673,4 638,9 18,6 284,0 94,9 

1.2 Rozdział 60095 - Pozostała działalność 0,0 500,0 419,2 413,0  -  82,6 98,5 
1.2.1 § 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 0,0 500,0 419,2 0,0  -  0,0 0,0 
1.2.2 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,0 0,0 0,0 3,6  -   -   -  
1.2.3 § 4300 Zakup usług pozostałych 0,0 0,0 0,0 171,1  -   -   -  

1.2.4 § 4380 Zakup usług obejmujących 
tłumaczenia 0,0 0,0 0,0 1,9  -   -   -  

1.2.5 § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 0,0 0,0 0,0 236,4  -   -   -  

2 Dział 750 - Administracja Publiczna 5 356,8 6 421,0 6 208,0 6 057,5 113,1 94,3 97,6 

2.1 Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji rządowej 5 356,8 6 421,0 6 208,0 6 057,5 113,1 94,3 97,6 

2.1.1 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 1,2 4,0 14,0 11,8 983,2 295,0 84,3 

2.1.2 § 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 0,0 2 031,0 1 793,2 0,0  -  0,0 0,0 
2.1.3 § 4001 Grupa wydatków bieżących jednostki 0,0 0,0 11,0 0,0  -   -  0,0 

2.1.4 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 356,0 308,0 329,0 328,6 92,3 106,7 99,9 

2.1.5 § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 2 561,7 2 816,0 2 825,7 2 825,3 110,3 100,3 100,0 

2.1.6 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 223,8 206,0 148,2 148,2 66,2 71,9 100,0 
2.1.7 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 509,5 572,0 566,9 516,5 101,4 90,3 91,1 
2.1.8 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,0 81,0 81,0 74,0 104,2 91,4 91,4 

2.1.9 § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41,9 0,0 27,2 27,2 64,8  -  100,0 

2.1.10 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,6 0,0 10,8 10,8 1849,3  -  100,0 
2.1.11 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59,5 0,0 0,0 90,0 151,3  -   -  
2.1.12 § 4220 Zakup środków żywności 9,0 0,0 0,0 6,0 66,5  -   -  
2.1.13 § 4270 Zakup usług remontowych 0,0 5,0 5,0 5,0  - 99,7 99,7 
2.1.14 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1,1 0,0 0,0 1,2 108,2  -   -  
2.1.15 § 4300 Zakup usług pozostałych 917,0 0,0 0,0 680,3 74,2  -   -  
2.1.16 § 4301 Zakup usług pozostałych 0,0 0,0 0,0 11,0  -   -   -  

2.1.17 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 5,9 0,0 0,0 6,6 112,1  -   -  

2.1.18 § 4380 Zakup usług obejmujących 
tłumaczenia 35,4 0,0 0,0 27,3 77,2  -   -  

2.1.19 § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 1,3 0,0 0,0 129,2 10000,0  -   -  

2.1.20 
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze 
za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 266,9 0,0 0,0 811,0 303,9  -   -  

2.1.21 § 4410 Podróże służbowe krajowe 54,4 48,0 70,0 66,2 121,8 138,0 94,6 
2.1.22 § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 93,2 168,0 128,0 88,9 95,4 52,9 69,4 
2.1.23 § 4421 Podróże służbowe zagraniczne 0,0 0,0 16,0 16,0  -   -  100,0 
2.1.24 § 4430 Różne opłaty i składki 0,6 2,0 2,0 1,9 - 94,6 94,6 

2.1.25 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 37,9 39,0 47,1 47,0 124,0 120,6 99,9 

2.1.26 § 4540 Składki do organizacji 
międzynarodowych 41,1 39,0 42,0 42,0 102,2 - 100,0 

2.1.27 § 4550 Szkolenia członków korpusu służby 
cywilnej 62,4 80,0 83,0 79,9 128,2 99,9 96,3 
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2.1.28 § 4610 Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 0,2 2,0 0,0 0,0 - 0,0  -  

2.1.29 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 5,3 20,0 8,0 5,6 105,8 27,9 69,8 

3 Dział 752 - Obrona narodowa 192,0 191,0 191,0 189,4 98,7 99,2 99,2 
3.1 Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 192,0 191,0 191,0 189,4 98,7 99,2 99,2 
3.1.1 § 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 0,0 69,0 69,0 0,0  -  0,0 0,0 
3.1.2 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34,2 0,0 0,0 37,0 108,2  -   -  
3.1.3 § 4270 Zakup usług remontowych 89,9 99,0 99,0 99,0 110,2 100,0 100,0 
3.1.4 § 4300 Zakup usług pozostałych 45,9 0,0 0,0 31,0 67,6  -  - 
3.1.5 § 4410 Podróże służbowe krajowe 3,0 4,0 4,0 3,4 112,4 84,3 84,3 

3.1.6 § 4550 Szkolenia członków korpusu służby 
cywilnej 2,0 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0 100,0 

3.1.7 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 17,0 17,0 17,0 17,0 100,0 100,0 100,0 

4 Dział 801- Oświata i wychowanie 548,3 2 856,0 3 092,8 3 056,7 557,5 107,0 98,8 

4.1 Rozdział 80115 - Technika 548,3 2 856,0 3 092,7 3 056,5 557,4 107,0 98,8 

4.1.1 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 16,9 0,0 2,1 2,1 12,4  -  100,0 

4.1.2 § 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 0,0 448,0 463,5 0,0  -  0,0 0,0 

4.1.3 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 196,5 297,0 489,7 478,7 243,6 161,2 97,7 

4.1.4 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,0 0,0 3,6 3,6  -   -  100,0 
4.1.5 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36,6 52,0 76,0 75,5 206,5 145,2 99,3 
4.1.6 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,6 8,0 9,3 9,2 202,1 115,4 99,1 
4.1.7 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23,7 14,0 23,6 23,6 99,8 168,6 100,0 
4.1.8 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109,9 0,0 0,0 54,4 49,5  -   -  

4.1.9 § 4240 Zakup środków dydaktycznych 
i książek 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0  -   -  

4.1.10 § 4260 Zakup energii 7,6 0,0 0,0 6,5 85,9  -   -  
4.1.11 § 4270 Zakup usług remontowych 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0  -   -  
4.1.12 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 5,1 0,0 0,0 5,6 111,4  -   -  
4.1.13 § 4300 Zakup usług pozostałych 109,3 0,0 0,0 378,5 346,4  -   -  

4.1.14 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 1,9 0,0 0,0 4,9 249,9  -   -  

4.1.15 
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze 
za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,9 0,0 0,0 13,4 1515,7  -   -  

4.1.16 § 4410 Podróże służbowe krajowe 3,0 6,0 8,6 8,6 281,7 142,7 100,0 
4.1.17 § 4430 Różne opłaty i składki 6,4 5,0 0,5 0,5 7,1 9,0 100,0 

4.1.18 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 3,5 22,0 13,0 13,0 375,5 58,9 100,0 

4.1.19 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 1,3 4,0 2,8 2,8 216,9 69,5 99,7 

4.1.20 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 0,0 1 644,0 1 644,0 1 622,4  -  98,7 98,7 

4.1.21 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 0,0 356,0 356,0 353,3  -  99,2 99,2 

4.2 Rozdział 80146 - Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli 0,0 0,0 0,2 0,2  -  - 100,0 

4.2.1 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 0,0 0,0 0,2 0,2  -  - 100,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. W 2019 r. w części 69 nie było wydatków niewygasających. 



Załączniki 
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6.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 69 – ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 
Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 
pełnozatru- 

dnionego 

tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Ogółem 
wg statusu 
zatrudnienia3)  
w tym: 

102 7 773,51 6 354,65 122 9 389,95 6 413,90 100,9 

1. Dział 600 
Transport i łączność 73 4 435,50 5 059,20 83 6 087,37 6 111,82 120,8 

1.1 

Rozdział 60042 
Urzędy żeglugi 
śródlądowej 

73 4 435,50 5 059,20 83 6 087,37 6 111,82 120,8 

status zatrudnienia 01 16 1 002,97 5 286,60 14 1 191,96 7 095,01 134,2 

status zatrudnienia 03 57 3 432,53 4 996,40 69 4 895,41 5 912,33 118,3 

2. 
Dział 750 
Administracja 
publiczna 

27 3 141,52 9 688,86 32 3 302,10 8 599,21 88,8 

2.1 

Rozdział 75001  
Urzędy naczelnych 
i centralnych organów 
administracji 
rządowej 

27 3 141,52 9 688,86 32 3 302,10 8 599,21 88,8 

status zatrudnienia 01 2 292,66 10 557,61 4 339,18 7 066,34 66,9 

status zatrudnienia 02 1 82,07 13 678,50 - - - - 

status zatrudnienia 03 24 2 766,79 9 523,57 28 2 962,91 8 818,19 92,6 

3. 

Dział 801                                                             
Oświata i wychowanie 2 196,50 11 738,05 7 482,26 5 741,18 48,9 

status zatrudnienia 01 1 138,99 11 879,49 3 250,23 6 950,83 58,5 

status zatrudnienia 15 1 57,51 11 409,72 4 232,03 4 833,95 42,4 

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.  
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6.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 69 – ŻEGLUGA 

ŚRÓDLĄDOWA 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
Wykonanie 6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach 
tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Ogółem, w tym: 
        335,6       2 020,0            961,7        798,4     237,9 39,5 83,0 

1. dział 600 - Transport i łączność 
        335,6       2 020,0            961,7        798,4     237,9 39,5 83,0 

1.1 Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 § 4007              -             - - - 

1.2 Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 § 4017           4,9            28,0             30,3          29,8     603,6 106,6 98,5 

1.3 Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 § 4027         53,7            81,0             78,7          39,0     72,7 48,2 49,6 

1.4 Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 § 4117         10,1            17,0             17,0           9,8     96,2 57,3 57,3 

1.5 Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 § 4127           1,3             3,0               3,0           1,3     96,5 42,2 42,2 

1.6 Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 § 4177         32,6            33,0             33,0          32,6     100,0 98,9 98,9 

1.7 Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 § 6057       232,8       1 858,0            158,0          44,2     19,0 2,4 28,0 

1.8 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020   
§ 6057 

             -                   -              641,7        641,7      -   -  100 

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 – po weryfikacji przez NIK. 

1)  Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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6.7. 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. Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
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