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W XXI wieku rozwój rynków transportu morskiego w wymiarze globalnym podwoił się, 
jednak – w przeciwieństwie do portów dużych, o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej, w latach 2015–2017 nie zwiększył się w nim udział średnich i małych portów. 
Do czynników niesprzyjających ich rozwojowi można zaliczyć niezapewnienie odpowied-
nich środków na infrastrukturę umożliwiającą dostęp od strony morza i portową, a także 
przypadki niedopasowania głębokości torów podejściowych do akwenów portowych, nieja-
sny podział odpowiedzialności za utrzymanie akwenów portowych, w których znajdowały 
się tory wodne, opieszałe procesy komunalizacyjne, ryzyko utraty funkcji portowych oraz 
system zarządzania portami ograniczający działalność gospodarczą podmiotów zarządza-
jących. Głównym celem podjętej z  inicjatywy NIK kontroli było ustalenie, czy i w  jaki 
sposób administracja morska, marszałkowie województw i podmioty zarządzające portami 
realizują założenia przyjęte w strategiach i planach rozwoju portów morskich.

Rozwój średnich i małych 
portów morskich

Wzrost znaczenia regionów nadmorskich

Wprowadzenie
Rosnące potrzeby transportu morskie-
go i rozwój turystyki wskazują na wzrost 
znaczenia portów morskich. Drogą mor-
ską odbywa się łącznie 75% europejskie-
go handlu zewnętrznego oraz 37% han-
dlu wewnętrznego w Unii Europejskiej1. 

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Niebieski wzrost, Bruksela, 13.9.2012, COM(2012) 494 final (za: Dokument Imple-
mentacyjny do Strategii Rozwoju Transportu, s. 23).

2 Porty: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z 20.12.1996 o portach 
i przystaniach morskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1933).

3 Na przykład: Główne polskie porty morskie – Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście osiągają rekordo-
we wzrosty obrotów ładunkowych. Do pierwszego z tych portów, Gdańska, zawijają największe na świecie  

W XXI wieku wolumen transportu mor-
skiego na świecie już się podwoił i progno-
zowany jest jego dalszy intensywny wzrost 
(rysunek 1, s. 67). 

Porty duże, zwłaszcza o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej2, roz-
wijają się w imponującym tempie3, jednak 
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pozostałe – średnie i małe porty – nie od-
notowują takiego rozwoju. Przyczyną po-
stępującej koncentracji obrotów w dużych 
portach morskich jest m.in. dążenie do ob-
niżki kosztów jednostkowych transportu, 
głównie przez wzrost wielkości statków 
i zmniejszenie kosztów ich eksploatacji 
oraz konteneryzację obrotu towarowego4. 
Z uwagi na korzyści skali (małe koszty jed-
nostkowe transportu dużej ilości towarów, 
np. kontenerowcami5), porty rozwijają się 
nierównomiernie (duże i głębokie przyj-
mując kontenerowce rozwijają się szybko, 
a mniejsze nieposiadające tej możliwości 
– zdecydowanie wolniej6). Nie tłuma-
czy to jednak stagnacji w średnich i ma-
łych portach morskich, które zdają się 

kontenerowce, zrzeszone w ponadnarodowych żeglugowych aliansach – 2M i Ocean Alliance. Świnoujście 
to największa brama dla środkowej Europy do Skandynawii, poprzez rozbudowane połączenia promowe. 
Do Gdyni zawijają jedne z największych statków pasażerskich świata, „Polska Gospodarka Morska”, Świato-
we Dni Morza, Szczecin, 13-15.6.2018; <https://worldmaritimedaypoland.org/pl/gospodarka/porty.php>.

4 A. Przybyłowski, A.S. Grzelakowski: Wpływ procesów globalizacyjnych i integracyjnych na rozwój trans-
portu morskiego i portów morskich w Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, „Folia Oeconomica” 
nr 209/2007 r., s. 322.

5 Największe tego typu statki transportowe mogą przewozić ponad 20 tysięcy kontenerów; D. Kubowicz: 
Rozwój statków kontenerowych, „Logistyka” nr 12/2017.

6 W celu przyjęcia kontenerowców do portu niezbędne są m.in. parametry techniczne odpowiadające statkom 
– głębokość toru podejściowego oraz głębokość przy nabrzeżu i szerokość przejść.

7 H. Klimek, J. Dąbrowski: Polskie porty morskie w lądowo-morskich łańcuchach transportowych, Uniwersytet 
Gdański, „Logistyka” nr 5/2013 r., s. 93.

8 Przeprowadzone w ostatnich latach kontrole NIK, takie jak: Wykorzystanie możliwości rozwojowych gospo-
darki morskiej (P/04/071) i Warunki rozwoju portów morskich (P/11/063) wykazały: nieskuteczność działań 
podejmowanych przez zarządy portów w celu pozyskania dodatkowych terenów portowych, występowanie 
spłyceń torów wodnych w stosunku do wymaganych głębokości z powodu niewystarczających środków bu-
dżetowych na sfinansowanie robót pogłębieniowych, nikłe zainteresowanie gmin komunalizacją z powodu 
złego stanu infrastruktury portowej, za którą stałyby się odpowiedzialne. 

9 K. Krośnicka: Rewitalizacja małych miast portowych bałtyckiego wybrzeża Polski i Niemiec, Akademia Morska 
w Gdyni, Katedra Systemów Transportowych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 
nr 24/2010; A.S. Grzelakowski i M. Matczak: Formy aktywizacji rozwoju średnich i małych portów morskich 
polskiego wybrzeża. Modele zarządzania małymi portami – rekomendacje dla Polski, Opinie i ekspertyzy oe-151 
Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, listopad 2010, s. 3 i 32. 

10 C. Romanowski: Duże kłopoty małych portów [w:] „Namiary na Morze i Handel”, Raport nr 3/2018, 30.1.2018.
11 Artykuł został przygotowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli rozwoju średnich i małych portów 

morskich, nr ewid. 144/2018/P/17/067/LGD (LGD.430.005.2018), kontrolę przeprowadziła Delegatura NIK 
w Gdańsku przy współudziale delegatur w Szczecinie i Olsztynie, październik 2018. Kontrolą objęto 12 pod-
miotów i lata 2015-2017 (I półrocze) oraz działania przed 2015 r., mające wpływ na kontrolowaną działalność. 

w ogóle nie korzystać z rozwoju rynków. 
Konsekwencją zawinięć wielkich konte-
nerowców do dużych portów – których 
liczba jest niewielka w stosunku do portów 
małych i średnich – powinno być bowiem 
uruchamianie serwisów dowozowo-odwo-
zowych do portów mniejszych, o znacze-
niu regionalnym i lokalnym, zlokalizowa-
nych w pobliżu ostatecznych odbiorców 
ładunków7 (rys. 2, s. 67 i rys. 3, s. 71). 
Na powyższe nieprawidłowości wskazują 
ustalenia dotychczasowych kontroli NIK8, 
jak i różne opracowania9 czy doniesienia 
medialne10. Podejmując kolejną kontrolę 
postanowiono zatem sprawdzić dlacze-
go tak się dzieje11. Sformułowane w kon-
troli pytania – cele szczegółowe odnosiły 
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się do trzech rodzajów kontrolowanych 
podmiotów: w jaki sposób dyrektorzy 
urzędów morskich realizowali założenia 
przyjęte w rządowych programach roz-
woju portów w odniesieniu do średnich 
i małych; w jaki sposób marszałkowie 

województw realizowali ich założenia do-
tyczące takich portów ujęte w strategiach 
rozwoju województw oraz czy podmioty 
zarządzające średnimi i małymi portami 
opracowały i realizowały plany rozwoju. 
Założono, że wartością dodaną kontroli 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie International Chamber of Shipping, Londyn: http://www.
ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-wirld-trade/predicted-increases-in-world-seaborne-trade-
gdp-and-population.

Rysunek 1. Prognozowany wzrost wolumenu transportu morskiego na świecie

Rysunek 2. Przeładunki w portach w latach 2015–2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych: GUS, kapitanatów portów i Ministerstwa Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Centrum Monitowania Rybołówstwa w Gdyni).

(tys. ton)
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będzie rozpoznanie słabości funkcjonują-
cego systemu zarządzania średnimi i ma-
łymi portami morskimi oraz wskazanie 
sposobów jego usprawnienia.

Dla celów kontroli przyjęto podział 
portów morskich w Polsce na: duże 
– o rocznych przeładunkach nie mniej-
szych niż 1,5 mln ton lub liczbie pasaże-
rów nie mniejszej niż 200 tys. osób (sześć 
portów: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie 
i Świnoujściu oraz w Policach i Helu); 
średnie – o  rocznych przeładunkach 
od 0,5 mln do 1,5 mln ton lub o licz-
bie pasażerów od 100 000 do 199 999, 
a także porty pełniące funkcję prze-
ładunkowo-składową (sześć portów: 
w  Darłowie, Elblągu, Kołobrzegu, 
Stepnicy, Ustce i we Władysławowie); 
małe – o rocznych przeładunkach mniej-
szych niż 0,5 mln ton, liczbie pasażerów 
poniżej 100 tys. i niepełniące funkcji 
przeładunkowo-składowej (21 portów: 
w Dziwnowie, Dźwirzynie, Fromborku, 
Jastarni, Kamieniu Pomorskim, Karsiborze, 
Kątach Rybackich, Krynicy Morskiej, 
Lubinie, Łebie, Mrzeżynie, Nowej 
Pasłęce, Nowym Warpnie, Przytorze, 
Pucku, Rowach, Sierosławiu, Tolkmicku, 
Trzebieży, Wapnicy i Wolinie).

Na  tendencję marginalizacji funk-
cji transportowej (wypierania z rynku) 
wskazują wielkości obrotów ładunkowych 

12 K. Krośnicka: Rewitalizacja małych miast portowych..., op.cit., s. 5 [w]: Prace Wydziału Nawigacyjnego Aka-
demii Morskiej w Gdyni, zeszyt nr 24/2010 r.; <http://wn.am.gdynia.pl/pw/zeszyt-nr-24-2010/311/>.

13 Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, przyjęta Uchwałą Rady Ministrów nr 292/2007 z 13.11.2007.
14 Polityka morska Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), przyjęta Uchwałą Rady 

Ministrów nr 33/2015 z 17.3. 2015.
15 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), przyjęta Uchwałą Rady Ministrów 

nr 6 z 22.1.2013.
16 Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przyjęty 

uchwałą Rady Ministrów nr 201/2014 z 13.10.2014. 

średnich i małych portów, które w latach 
2015, 2016 i 2017 wyniosły – odpowied-
nio – 0,77; 0,48 i 0,53 mln t (tzn. ob-
niżyły się w 2016 r. o 37,7% w stosunku 
do 2015 r. i następnie wzrosły o 10,4% 
w 2017 r. w stosunku do 2016 r. i zara-
zem obniżyły się o 31,2% w stosunku 
do 2015 r.). Ich udział w globalnych prze-
ładunkach polskich portów w 2015 r. wy-
nosił 1,10%, a w 2016 i 2017 r. jeszcze się 
obniżył i wynosił – odpowiednio – 0,66% 
i 0,67%. Tym samym porty te nie stanowią 
biegunów wzrostu regionów, w których 
są położone. 

W opracowaniu na ten temat czytamy: 
„Obecnie to miasto i jego funkcja tury-
styczna aktywizuje małe porty, a nie od-
wrotnie”12. 

Kluczowe kwestie związane z rozwojem 
transportu morskiego w Polsce, w tym za-
dania w zakresie rozwoju funkcjonują-
cych średnich i małych portów morskich, 
określają krajowe dokumenty strategiczne, 
tj. „Stra tegia Rozwoju Portów do 2015 r.”13, 
„Polityka morska RP do 2020 r.”14, „Stra-
tegia Rozwoju Transportu do 2020 r.”15 
wraz z „Dokumentem Implemen tacyjnym 
do  Strategii Rozwoju Transpor tu”16, 
w którym określono cele operacyjne 
w dziedzinie transportu, m.in. morskie-
go, z wykorzystaniem środków unijnych  
na lata 2014–2020. W dokumentach tych 
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zakłada się poprawę konkurencyjności 
polskich portów morskich oraz wzrost 
ich udziału w rozwoju społeczno-gospo-
darczym kraju i podniesienie ich rangi 
w międzynarodowej sieci transportowej. 
W szczególny sposób podkreślone zostało 
znaczenie małych portów jako regional-
nych ośrodków przedsiębiorczości. 

Wskazane w wymienionych dokumen-
tach priorytety polityki rozwoju średnich 
i małych portów to w szczególności przed-
sięwzięcia poprawiające dostęp do nich 
od strony morza, przyspieszenie procesu 
komunalizacji, zabezpieczenie gruntów 
przed utratą funkcji portowych, a w wy-
padku portów średnich – także promo-
cję rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu. 
Zadania w zakresie rozwoju portów zo-
stały także ujęte w strategiach rozwoju 
województw przyjętych przez sejmiki, 
które m.in. wskazywały na rosnące zna-
czenie portów wraz z rozwijającą się tu-
rystyką morską, w tym żeglugą.

Zgodnie z ustawą o portach i przysta-
niach morskich decyzję o formie organi-
zacyjno-prawnej portów niemających pod-
stawowego znaczenia dla gospodarki naro-
dowej pozostawiono gminom właściwym 
dla ich miejsca położenia, jeżeli nierucho-
mości gruntowe, na których jest położo-
ny port, stanowią ich własność. W kon-
sekwencji, we wszystkich sześciu śred-
nich17 i w pięciu z 21 małych portów, gminy 
(w jednym przypadku – powiat) ustanowiły 
podmioty nimi zarządzające (w Darłowie, 
Elblągu, Kołobrzegu, Stepnicy, Ustce, 
Władysławowie18, Dziwnowie, Kamieniu 

17 W tym w porcie w Ustce – częściowo.
18 Portem zarządza Szkuner Sp. z o.o., której właścicielem jest powiat pucki.

Pomorskim, Mrzeżynie, Pucku i Wapnicy). 
Pozostałymi (16 małymi) portami zarządza-
li dyrektorzy urzędów morskich. Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Gdyni zarządza por-
tami w Jastarni, Kątach Rybackich, Krynicy 
Morskiej, Tolkmicku, Fromborku i Nowej 
Pasłęce; Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Słupsku zarządza portami w Łebie, 
Rowach i Dźwirzynie; Dyrektor Urzędu 
Morskiego w Szczecinie portami w Lubinie, 
Nowym Warpnie, Trzebieży, Wolinie, 
Przytorze, Sierosławiu i Karsiborze.

Kontrolą objęto zatem – odpowied-
nio – wszystkie urzędy morskie i urzędy 
marszałkowskie województw, na terenie 
których zlokalizowane są porty morskie 
(pomorskiego, zachodniopomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego) oraz wybra-
ne zarządy tych portów (m.in. w celu 
uzyskania oceny współpracy z dyrek-
torami urzędów morskich). Z tego pięć 
portów średnich i jeden mały, tj. takie, 
które na etapie przygotowania kontroli, 
zapytane w trybie art. 29 ustawy o NIK, 
zgłaszały najwięcej problemów stanowią-
cych bariery ich rozwoju. Wybrano pod-
mioty skomunalizowane lub jak w przy-
padku portu w Ustce, skomunalizowane 
częściowo, albo jak w przypadku portu 
we Władysławowie (Szkuner Sp. z o.o.) 
– będące własnością nie gminy, a powia-
tu. Nie badano bezpośrednio podmio-
tów nieskomunalizowanych, tj. w pełni 
zarządzanych przez dyrektorów urzę-
dów morskich, uzyskując informacje 
o nich w ramach kontroli w urzędach 
morskich.
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Ustalenia kontroli
Zakresem badań objęto między innymi 
stan infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów19 (za który odpowiadają dyrek-
torzy urzędów morskich), stan infrastruk-
tury portowej (w wypadku portów ko-
munalnych będącej w gestii podmiotów 
zarządzających portami, a de facto – sa-
morządów) i realizacje strategii rozwo-
ju portów (rządowych, samorządowych 
i portowych) oraz prawidłowość gospo-
darowania opłatami portowymi. 

Niewystarczające środki 
administracji morskiej

Choć krajowe dokumenty strategiczne 
ukierunkowały obowiązki urzędów mor-
skich20 dotyczące rozwoju średnich i ma-
łych portów, m.in. na realizację przedsię-
wzięć poprawiających dostęp do portów 
od strony morza (infrastruktura zapewnia-
jąca dostęp do portów), dyrektorzy urzę-
dów morskich w latach 2015–2017 (I pół-
rocze) nie w pełni realizowali te postano-
wienia. Wprawdzie rzetelnie rozpoznali 
potrzeby w zakresie budowy, modernizacji 
i utrzymania infrastruktury zapewniającej 
dostęp do średnich i małych portów, stwo-
rzyli i realizowali projekty inwestycyjne 

19 Infrastruktura dostępowa od strony morza obejmuje prowadzące do portów tory wodne wraz ze związanymi 
z ich funkcjonowaniem obiektami (np. pływające znaki nawigacyjne, tj. pławy świetlne i nieświetlne tzn. boje, 
a także kotwicowiska czyli wyznaczone akweny znajdujące się w bezpiecznej odległości zarówno od lądu, 
jak i budowli hydrotechnicznych, przeznaczone dla jednostek pływających na miejsce postoju na kotwicy). 
Jest to akwen o dnie dostatecznie płytkim, trzymającym kotwicę, odpowiednio zwartym, a jednocześnie 
nie blokującym jej (np. oczyszczony z wraków), urządzeniami i instalacjami (głównie są to systemy zasilania 
energetycznego świateł nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi).

20 W Gdyni, Słupsku i Szczecinie.
21 Zakończone i rozliczone zostały m.in. projekty: Przebudowa Nabrzeża, Opaski Brzegowej i Falochronu 

Wschodniego w Porcie Tolkmicko – 15,5 mln zł, Przebudowa Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce – Nabrze-
że Postojowe – Etap I – 4,5 mln zł i Remont dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej 
– 1,6 mln zł; Modernizacja dalb cumowniczych w Porcie Rowy – 1,5 mln zł; Przebudowa wejścia do Morskiego 
Portu rybackiego w Mrzeżynie, w ramach którego dokonano zakupu zestawu pogłębiarskiego (15,5 mln zł).

(dofinansowane głównie ze środków po-
mocowych)21, to – spowodowane priory-
tetowym podejściem do potrzeb portów 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej oraz niedostatecznym finanso-
waniem – ograniczenie wydatków bieżą-
cych i inwestycyjnych do najpilniejszych 
potrzeb (pogłębianie torów wodnych i re-
mont falochronów), skutkowało przypad-
kami ograniczenia żeglugi stanowiącego 
barierę rozwoju średnich i małych portów. 

Należy podkreślić, że w wyniku prawidło-
wego działania dyrektorów urzędów mor-
skich, polegającego na informowaniu użyt-
kowników o występujących ograniczeniach 
żeglugi, nie stwierdzono zagrożenia bezpie-
czeństwa ludzi, mienia i środowiska natural-
nego. Nie zmienia to jednak faktu, iż poziom 
finansowania infrastruktury zapewniającej 
dostęp do średnich i małych portów był da-
lece niewystarczający i problem ten w okre-
sie objętym kontrolą narastał (rysunek 3,  
s. 71). Wprawdzie dyrektorzy urzędów mor-
skich w zapotrzebowaniach na środki budże-
towe kierowanych do Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedsta-
wiali potrzeby średnich i małych portów, 
a Minister przedstawiał te potrzeby co roku 
ministrowi właściwemu do spraw finansów 
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oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Ponadto Minister zgłaszał, że otrzymywane 
środki są dalece niewystarczające, jednak li-
mity wydatków urzędów morskich w części 
21 – Gospodarka morska znacznie odbiega-
ły od zapotrzebowania. Kwota przekazana 
w budżecie państwa i przeznaczona na po-
trzeby bieżące średnich i małych portów 
(utrzymanie torów wodnych, tj. głównie 
roboty czerpalne) – 8,2 mln zł w 2015 r., 
5,9 mln zł w 2016 r. i 7,4 mln zł w 2017 r., 
stanowiła 37,8% potrzeb bieżących w 2015 r. 
(21,7 mln zł), 34,0% – w 2016 r. (17,3 mln zł) 
i 24,6% – w 2017 r. (30,1 mln zł).

Kwotę niezrealizowanych potrzeb 
inwestycyjnych określono natomiast 
na podstawie zamierzeń wskazanych 
w  „Dokumencie Implementacyjnym 
do Strategii Rozwoju Transportu”. Do 
wsparcia ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 
zakwalifikowano 12 projektów dotyczą-
cych średnich portów, w tym trzy na łącz-
ną kwotę 446,8 tys. zł, dotyczyły wła-
śnie infrastruktury zapewniającej dostęp 

do portów, średnich portów morskich 
(nie planowano inwestycji w małych por-
tach). Była to: przebudowa wejścia do portu 
w Elblągu (21,8 mln zł), przebudowa wej-
ścia do portu w Darłowie (220,0 mln zł) 
i przebudowa wejścia do portu w Ustce 
(205,0 mln zł). Interwencja Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020, decyzją Komisji Europejskiej 
z 16 grudnia 2014 r., skoncentrowała się jed-
nak na infrastrukturze Transeuropejskiej 
sieci transportowej (TEN-T), do któ-
rej w Polsce należą porty o podstawo-
wym znaczeniu dla gospodarki naro-
dowej: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie 
i Świnoujściu. Z tego względu wymienione 
wyżej trzy projekty nie uzyskały jak dotąd 
dofinansowania. Natomiast zakres rzeczo-
wy projektu przebudowy wejścia do Portu 
w Elblągu zostanie częściowo sfinanso-
wany w ramach realizacji budowy drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską oraz częściowo w ramach projek-
tu: „Poprawa parametrów toru wodnego 
do portu Elbląg”, planowanego do realizacji 
na lata 2020–2023.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

2017

2016

2015

  Potrzeby zrealizowane     Potrzeby niezrealizowane 

8,2 mln zł 13,5 mln zł

5,9 mln zł 11,4 mln zł

7,4 mln zł 22,7 mln zł

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych dyrektorów urzędów morskich.

Rysunek 3. Dynamika potrzeb średnich i małych portów związanych z utrzymaniem 
infrastruktury portowej w latach 2015–2017
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Spłycenia torów podejściowych

Spłycenia utrudniające rozwój małych 
i średnich portów, stwierdzone w przy-
padku torów podejściowych do czterech22 
(na sześć23) średnich i ośmiu24 (na dziesięć25) 
małych portów, w stosunku do wymogów 
zarządzeń dyrektorów urzędów morskich26, 
utrzymywały się w związku z brakiem środ-
ków finansowych na dokonanie pogłębień. 
Nieutrzymanie odpowiednich parametrów 
torów wodnych powodowało, że przy ni-
skich stanach wody występowały trudności 
w manewrowaniu przy wyjściu i wejściu 
do portów dla jednostek o maksymalnym 
zanurzeniu dla danego portu. W przypad-
ku spłyceń zagrażających bezpieczeństwu 
żeglugi, kapitanaty portów27 sporządzały 
instrukcje nawigacyjne z rekomendowanymi 
bezpiecznymi kursami oraz wprowadzały 
lokalne ostrzeżenia nawigacyjne zawierające 

22 Porty w: Elblągu, Darłowie, Ustce i Stepnicy.
23 Porty w: Elblągu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Kołobrzegu i Stepnicy.
24 Porty w: Dźwirzynie, Rowach, Łebie, Kamieniu Pomorskim, Mrzeżynie, Wolinie, Trzebieży i Dziwnowie. 
25 Porty w: Pucku, Jastarni, Dźwirzynie, Rowach, Łebie, Kamieniu Pomorskim, Mrzeżynie, Wolinie, Trzebieży 

i Dziwnowie. 
26 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 14.11.2012 w sprawie określenia obiektów, 

urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich (Dz.Urz. Województwa Pomor-
skiego, poz. 3960, ze zm.), Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z 15.2.2017 w sprawie 
określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do por-
tów Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego poz. 656.) oraz Za-
rządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 7.10.2004 w sprawie określenia infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubiniu, Mrzeżynie, Nowym 
Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz przystani morskich w Międzyzdrojach, Nie-
chorzu i Rewalu (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r., nr 81, poz. 1405). Ostatnie zarządzenie 
zostało uchylone 24.8.2017 – tj. po okresie objętym kontrolą – w związku z wejściem w życie zarządzenia 
nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 8.8.2017 w sprawie określenia infrastruktury zapewniają-
cej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, 
Policach, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu 
i Rewalu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 3487).

27 Z art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy o obszarach morskich RP wynika, że kapitanaty portów wchodzą w skład urzędu 
morskiego i m.in. przy ich pomocy dyrektor urzędu morskiego wykonuje swoje kompetencje w portach.

28 Np. na torze podejściowym do Portu w Dziwnowie ostatnia akcja ratunkowa miała miejsce 1.5.2018 – polski 
jacht z dwiema osobami na pokładzie podczas wyjścia w morze zahaczył kilem o dno   
<www.gospodarkamorska.pl>. – dostęp 5.5.2018).

ograniczenia zanurzenia maksymalnego 
dla jednostek wchodzących do portu (o spły-
ceniach mogących powodować zagrożenie 
bezpieczeństwa żeglugi oraz o wprowadzo-
nych instrukcjach nawigacyjnych byli infor-
mowani również inni użytkownicy portów). 
W szczególności w przypadku: 

 • priorytetu utrzymania toru głównego 
Świnoujście – Szczecin, wypłycenia na to-
rach wodnych do średnich i małych portów 
były likwidowane przez Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Szcze cinie w dalszej kolej-
ności – w okresie objętym kontrolą środki 
wystarczyły wyłącznie na roboty na torach 
podejściowych do portu w Stepnicy (wy-
konane przez firmę zewnętrzną) i portu 
w Mrzeżynie (przy wykorzystaniu zakupio-
nego w 2015 r. zestawu pogłębiarskiego)28;

 • toru podejściowego do portu w Elblą-
gu, na podstawie 18 planów batymetry- 
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cznych29, stwierdzono spłycenia wy-
noszące od 0,1 m do 0,7 m w stosunku 
do głębokości technicznej, która zgodnie 
z § 2 zarządzenia nr 10 Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni z 14 listopada 2012 r. 
w sprawie określenia obiektów, urządzeń 
i instalacji wchodzących w skład infra-
struktury zapewniającej dostęp do portów 
innych niż porty o podstawowym znacze-
niu dla gospodarki narodowej i przystani 
morskich, powinna wynosić 2,4 m; 

 • nieprawidłowej głębokości toru podej-
ściowego do portu w Dźwirzynie – skła-
dano skargi na utrudnienia w żegludze 
tym spowodowane do Ministra Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wska-
zujące na nieskuteczne działanie stacjo-
nującej w Porcie pogłębiarki; wprawdzie 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 23 grudnia 2016 r. poinformo-
wał skarżących, że Urząd Morski w Słup-
sku planuje budowę dalb cumowniczych30, 
które poprawią warunki pracy pogłębiar-
ki, jednak ze względu na długotrwałość 
postępowania przetargowego w 2016 r. 
oraz brak środków finansowych w 2017 r. 
stan tej infrastruktury pozostał bez zmian. 

Nieremontowane falochrony

Ze względu na brak środków finansowych 
i planowane w dalszej perspektywie inwe-
stycje na ogół nie wykonywano na bieżąco 

29 Podejścia do Portu w Elblągu od stawy Elbląg do Mostu UE (badania z okresu: 8, 12-14.6. i 19-24.6.2017; 
podejścia do Elbląga od LGW do PGW – badania z 20 i 24.10.2016; podejścia do Elbląga od pławy 1/ELB 
do LGW – badania z 29.5.2015, 2-5.11.2015, 26-29.7.2016.

30 Posadowionych samodzielnie konstrukcji zapuszczanych w dno akwenu i służących do przejęcia obciążeń 
od statku dobijającego lub przycumowanego wyposażonych w urządzenia cumownicze i odbojowe (na podst. 
§ 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1.6.1998 w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. 
nr 101, poz. 645).

zaleceń pokontrolnych po badaniach okre-
sowych stanu infrastruktury portowej. 
Przykładowo, na podstawie przeprowa-
dzonej w Urzędzie Morskim w Gdyni ana-
lizy dokumentacji 48 kontroli stanu falo-
chronów (45 rocznych protokołów stanu 
technicznego budowli hydrotechnicznej 
i 3 protokołów z okresowej kontroli 5-let-
niej stanu sprawności technicznej i war-
tości użytkowej obiektu budowlanego) 
stwierdzono, że nie wykonano wynikają-
cych z tych kontroli zaleceń– w szczegól-
ności dotyczących remontów falochronów: 
we Fromborku (falochrony przewidziane 
były do remontu i przebudowy w ramach 
kompleksowej realizacji – w trakcie kontro-
li NIK trwała faza projektowa – aktualiza-
cja projektu); w Jastarni (falochrony prze-
widziane były do przebudowy w ramach 
kompleksowej realizacji – Urząd uzyskał 
decyzję o pozwoleniu na budowę – w trak-
cie niniejszej kontroli rozpoczynała się faza 
realizacji projektu) oraz w Nowej Pasłęce 
(trwał proces aplikacyjny o pozyskanie 
środków z funduszy unijnych na rok 2019). 
Wprawdzie nie stwierdzono, aby stan fa-
lochronów stwarzał zagrożenia dla życia, 
środowiska lub mienia przy korzystaniu 
przez użytkowników zgodnie z przezna-
czeniem i obowiązującym porządkiem por-
towym, jednak w kontrolowanym okresie 
obowiązywały ograniczenia eksploatacji 
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infrastruktury dostępowej wprowadzo-
ne m.in. decyzjami Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Słupsku, np. w Porcie Rowy31.

Wniosek gminy Stepnica 
o pogłębienie toru wodnego

Informacje o konieczności poprawy infra-
struktury zapewniającej dostęp do portów 
morskich otrzymał m.in. dyrektor Urzędu 
Morskiego w Szczecinie od burmistrza 
gminy Stepnica, który wielokrotnie wnio-
skował o pogłębienie toru podejściowe-
go do portu do 4,5 m (tj. do głębokości 
utrzymywanej w akwatorium32 portu) 
oraz budowę falochronu stałego od stro-
ny północno-zachodniej, osłaniającego 
Basen Rybacki i przystań żeglarską. Tor 
podejściowy nie został pogłębiony do wnio-
skowanej głębokości 

Z analizy Urzędu Gminy w Stepnicy 
dotyczącej efektywności inwestycji – efek-
tów społeczno-ekonomicznych pogłębie-
nia toru wodnego do głębokości 4,5 metra 
wynika m.in., że wnioskowane pogłębienie 
toru podejściowego zwiększyłoby możliwo-
ści przeładunkowe portu o około 260 tys. 
ton, co oznaczałoby wzrost konkurencyj-
ności portu w transporcie morskim i śród-
lądowym, zapewniłoby wzrost ładunków 

31 Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku nr 01/16 z 3.3.2016 wprowadzono ograniczenie eksploata-
cyjne w postaci zmniejszenia dopuszczalnego obciążenia nadbudowy do 0,2 kN/m2, zakaz wstępu oraz zakaz 
cumowania jednostek pływających do urządzeń cumowniczych przy ostrodze wschodniej.

32 Akwatorium stanowi zespół wszystkich wydzielonych obszarów akwenów portu otoczonych budowlami 
morskimi, wraz z awanportem, kanałami i basenami (zob. § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z 1.6.1998 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie 
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; Dz.U. z 1998 r. nr 101 poz. 645).

33 Wykorzystano wskaźnik NPV (Net Present Value – wartość obecna netto) – narzędzie ekonomicznej analizy 
opłacalności planowanej inwestycji. Metoda zakłada dokonanie porównania wielkości wydatków, które należy 
ponieść w celu realizacji inwestycji (5 mln zł – pogłębienie i 150,0 tys. zł roczne utrzymanie toru) z warto-
ścią obecną przyszłych wpływów, które przedsięwzięcie wygeneruje w przyszłości (952,0 tys. zł wpływów 
rocznych z podatków i składek ZUS). Przy danych założeniach w okresie 10-letnim wpływy przekroczą po-
niesione koszty (NPV dodatnie).

drogą morską do Niemiec, Holandii, Danii, 
Norwegii, Szwecji i Finlandii, także od-
ciążenie ruchu kołowego, stworzyło-
by możliwość rozwoju gminy i regionu. 
Oszacowano bezpośrednie efekty ekono-
miczno-społeczne: obliczono, że dla 10-let-
niego okresu rozliczeniowego inwesty-
cja będzie opłacalna również dla Skarbu 
Państwa33. W styczniu 2017 r. Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Szczecinie zawarł 
porozumienie z Burmistrzem Miasta 
i Gmi ny Stepnica, na podstawie którego 
zobowiązał się do wystąpienia w pierw-
szym naborze z wnioskiem do Agencji 
Restru kturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o uzys kanie dofinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Mo-
rze” na lata 2014–2020 na budowę falo-
chronu osłonowego Basenu Rybackiego. 
W 2018 r., po kontroli NIK, Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Szczecinie podpi-
sał umowę w sprawie tej budowy za kwotę 
1948 tys. zł. Obiekt będzie osłoną przed fa-
lowaniem i przed wypłycaniem akwenu.

Brak środków na infrastrukturę portową

Na wymienione braki środków na finan-
sowanie infrastruktury zapewniającej do-
stęp do portów nakładały się problemy 
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z niewystarczającymi środkamii zarządów 
portów i gmin na rozwój infrastruktury 
wewnątrz średnich i małych portów (in-
frastruktura portowa). Skontrolowane 
podmioty zarządzające średnimi i małymi 
portami wydatkowały uzyskane przycho-
dy (głównie opłaty z tytułu użytkowania, 
najmu, dzierżawy gruntów oraz obiektów, 
urządzeń i instalacji portowych oraz opłaty 
portowe) na cele zgodne z ustawą o portach 
i przystaniach morskich (tj. na budowę, 
rozbudowę, utrzymanie i modernizację 
infrastruktury oraz na realizację innych 
zadań wynikających z przedmiotu dzia-
łalności, głównie na pokrycie bieżących 
kosztów utrzymania, w ramach którego 
najwyższą pozycją były wynagrodzenia 
wraz z ubezpieczeniami społecznymi pra-
cowników), jednak nie pokrywały one 

znakomitej części potrzeb infrastruktu-
ry portowej, w szczególności związanych 
z jej rozbudową i modernizacją (rys. 4, 
s. 75). 

Zamierzenia inwestycyjne realizowano 
przede wszystkim ze środków pomoco-
wych na lata 2007–2013. 

Analiza przychodów i kosztów na przy-
kładzie portu w Mrzeżynie (rys. 5, s. 76) 
wskazuje, że środki finansowe portów uzy-
skane w ramach budżetów podmiotów za-
rządzających portami i gminy, na terenie 
której położony jest port, zabezpieczały 
potrzeby w zakresie utrzymania infrastruk-
tury portowej i planowania jej rozbudowy. 
Były natomiast niewystarczające na sfi-
nansowanie jej budowy lub modernizacji. 

W bieżącej perspektywie projekty 
średnich portów (w Elblągu, Darłowie, 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych finansowych zarządów portów.

Rysunek 4. Porównanie danych finansowych skontrolowanych spółek – podmiotów 
zarządzających portami z ich potrzebami inwestycyjnymi związanymi z infrastrukturą 
portową, łącznie w latach 2015–2017
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Kołobrzegu i Ustce), mimo że znalazły się 
w harmonogramie projektów we wspo-
mnianym wyżej „Dokumencie Imple-
mentacyjnym do  Strategii Rozwoju 
Transportu”, z tych samych co wyżej przy-
czyn, tj. ustalonego priorytetu dla portów 
o podstawowym znaczeniu dla gospo-
darki narodowej (ww. program TEN-T) 
– nie zostały objęte finansowaniem POIiŚ 
2014– 2020. 

Powody niewykorzystania  
możliwości portów

Wymienione problemy finansowania 
infrastruktury dostępowej do portów 
(przez dyrektorów urzędów morskich) 
i infrastruktury portowej (przez podmioty 
zarządzające portami) dopełniały, stwier-
dzone w wyniku kontroli, przypadki nie-
dostosowania głębokości torów do akwe-
nów portów, niejasno podzielonej odpowie-
dzialności za utrzymanie infrastruktury, 
braku postępów procesu komunalizacji 
oraz niewystarczającej współpracy dyrek-
torów urzędów morskich z podmiotami 

zarządzającymi związanej z realizacją 
strategii krajowych, powodowały, że pa-
rametry tej infrastruktury, głównie torów 
wodnych (głębokość niedostateczna do głę-
bokości akwenów portów) i falochronów 
(brak lub zły stan techniczny) nie sprzy-
jały pełnemu wykorzystaniu istniejącego 
potencjału portów.

Systemowe regulacje  
nie sprzyjają komunalizacji

W krajowych dokumentach strategicz-
nych (w tym w Strategii Rozwoju Portów 
do 2015 r.) jako słabą stronę średnich i ma-
łych portów wskazano niską efektywność 
zarządzania nim przez urzędy morskie, 
a przez to konieczność przyspieszenia 
komunalizacji portów. W jej wyniku na-
stąpił dynamiczny rozwój infrastruktury 
portowej (w tym głównie w: Kołobrzegu, 
Mrzeżynie, Stepnicy i Ustce). W kontro-
lowanym okresie nie nastąpiła jednak ko-
munalizacja 16 małych portów. Tego pro-
cesu nie zakończono też w średnim porcie 
Ustka. Brak zainteresowania komunalizacją 

Rysunek 5. Finansowanie portu w Mrzeżynie w latach 2015–2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych finansowych Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno 
(jednostka budżetowa gminy Trzebiatów).
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portów ze strony małych gmin był głównie 
skutkiem regulacji prawnych nakładają-
cych na właściciela obowiązek utrzyma-
nia kapitałochłonnej infrastruktury por-
towej, bez wsparcia z budżetu państwa. 
Nie sprzyjał jej też obowiązujący model za-
rządzania portami, polegający na oddziele-
niu funkcji zarządzania nieruchomościami 
i infrastrukturą portową od funkcji świad-
czenia komercyjnej (eksploatacyjnej) dzia-
łalności portowej, ograniczający działal-
ność gospodarczą podmiotu zarządzającego 
portem do pierwszej z funkcji, tj. głównie 
do pobierania opłat za użytkowanie in-
frastruktury portowej (opłaty portowe 
i czynsz z tytułu dzierżawy nabrzeży)34.

Ryzyko utraty funkcji portowych

Zabezpieczenie prawne gruntów w gra-
nicach portów przed utratą funkcji por-
towych również nie było dostateczne. 
Brakowało wystarczającej współpracy ad-
ministracji morskiej i podmiotów zarzą-
dzających portami na rzecz rozwoju por-
tów. Wydanie przez Zastępcę Dyrektora 
ds. Tech nicznych Urzędu Morskiego w Słu-
p sku postanowienia (następnie uchylonego) 
uzgadniającego projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla te-
renu portu w Ustce, dopuszczający funkcję 
mieszkaniową (zabudowa wielorodzinna), 
stworzyło ryzyko utraty funkcji portowej 
przez grunty w granicach portu. Zmiana 
funkcji gruntów, będąca przejawem 

34 Z przepisów art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 20.12.1996 o portach i przystaniach morskich wynika bowiem, że przed-
miotem działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego nie może być prowadzenie innej działalności 
gospodarczej niż: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową; świadczenie usług związanych 
z korzystaniem z infrastruktury portowej; zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpa-
dów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

aktywności grup dbających o partyku-
larne interesy, skutkująca wielokrotnym 
zwiększeniem ich wartości, czyniłaby nie-
realnym skorzystanie przez podmiot za-
rządzający portem z prawa pierwokupu. 
Nie zrealizowano także jednego z dzia-
łań organizacyjno-legislacyjnych, koniecz-
nych dla osiągnięcia celu Strategii Rozwoju 
Portów Morskich do 2015 r., tj.: „wprowa-
dzenia do porządku prawnego zapisów 
o obligatoryjnym współdziałaniu gmin 
z podmiotami zarządzającymi portami 
przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w gra-
nicach portów morskich (…)”. 

Istotnym ryzykiem utraty funkcji porto-
wych przez grunty znajdujące się w portach 
jest niedysponowanie przez podmioty za-
rządzające (co stwierdzono na przykładzie 
portu w Ustce) środkami finansowymi 
umożliwiającymi realizację prawa pierwo-
kupu nieruchomości. Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie przy-
znał Zarządowi Portu Morskiego Ustka 
Sp. z o.o. wnioskowanej pomocy na wykup 
nieruchomości po spółce w upadłości, 
mimo że wśród koniecznych działań or-
ganizacyjno-legislacyjnych dla osiągnięcia 
celu Strategii Rozwoju Portów do 2015 r. 
wskazano „(…) coroczne umieszczanie 
w budżecie Państwa, część 21 gospodarka 
morska w dyspozycji ministra właściwego 
ds. gospodarki morskiej niezbędnych środ-
ków finansowych na wykup nieruchomości 
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portowych (…) Działania te prowadzone 
będą we współpracy z podmiotami zarzą-
dzającymi portami oraz jednostkami samo-
rządu terytorialnego”. Działania te w świe-
tle zapisów kolejnego dokumentu strate-
gicznego (Polityki morskiej RP do 2020 r.), 
wskazującego, że podstawowe kierunki 
funkcjonowania portów morskich zosta-
ły określone w Strategii Rozwoju Portów 
do 2015 r. – wciąż obowiązują.

Ograniczenia rozwoju 
funkcji portowych

Rozwój funkcji portowych gruntów 
w granicach średnich i małych portów 
ograniczała również rozproszona, wie-
lopodmiotowa struktura własnościowa 
infrastruktury portowej. Przykładowo: 
lokalizacja na terenie portu w Kołobrzegu 
(w różnych punktach) kilku urządzeń 
do produkcji lodu na gruntach należących 
do różnych grup35 rybackich uniemożli-
wiła wybudowanie pełnowymiarowego 
hangaru do remontu i zimowania jach-
tów morskich, sprzyjającego rozwojowi 
funkcji turystycznej, określonej w planie 
rozwoju portu.

35 Również z Informacji Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku pt. Funkcjonowanie centrów pierwszej 
sprzedaży ryb (nr P/16/062) wynika, że pożądana koncentracja sprzedaży, mająca na celu zwiększenie siły 
przetargowej rybaków – faktycznych producentów ryb, nie nastąpiła, także wskutek dowolności lokalizacji 
centrów, w tym kilku centrów w jednym porcie (np. w porcie w Kołobrzegu jest pięć centrów zarządzanych 
przez konkurujące ze sobą organizacje producentów). O liczbie i lokalizacji centrów decydowała zdolność 
organizacji do pozyskania środków pomocowych, a nie faktyczna ilość wyładunków ryb.

36 W Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. w obszarze interwencji określonym jako: zwiększenie znaczenia 
żeglugi morskiej w łańcuchu dostaw towarowych i przewozach pasażerskich wyznaczono m.in. następujący 
kierunek interwencji: promowanie rozwoju (promowane w Unii Europejskiej) żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, 
która zdefiniowana została jako przewóz ładunków i pasażerów drogą morską pomiędzy portami położonymi 
w geograficznych granicach Europy lub pomiędzy portami nieleżącymi w Europie, ale w krajach mających linię 
brzegową na morzach zamkniętych, graniczących z Europą, tzn. żegluga bliskiego zasięgu obejmuje przewozy 
w zasięgu bałtyckim i europejskim (natomiast żegluga dalekiego zasięgu obejmuje przewozy w zasięgu oce-
anicznym (Gospodarska morska w Polsce w 2016 r., s. 21, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 27.4.2017). 
W Strategii Rozwoju Portów do 2015 r. w analizie SWOT średnich i małych portów do słabych stron zaliczono 
brak lub małą liczbę stałych połączeń żeglugowych, a do szans – rozwój żeglugi bliskiego zasięgu.

Bariery promocji portów

Mimo założeń dokumentów strategicz-
nych36 dyrektorzy urzędów morskich 
nie prowadzili bezpośredniej promocji dzia-
łań w zakresie rozwoju żeglugi morskiej bli-
skiego zasięgu, tłumacząc to m.in. brakiem 
stosownych narzędzi prawnych i wytycz-
nych, wskazywali również na niewystarcza-
jącą liczbę miejsc postojowych w sezonie 
(rozwinięcie formy turystyki obejmującej 
trasy uwzględniające inne porty było uza-
leżnione od możliwości ich rozbudowy). 
Pośrednią formą wsparcia były m.in. in-
westycje w infrastrukturę zapewniającą 
dostęp do średnich i małych portów.

Występowanie wszystkich stwierdzo-
nych przeszkód i ograniczeń w rozwo-
ju średnich i małych portów morskich 
zwiększa ich dystans do portów dużych 
i tych o podstawowym znaczeniu dla go-
spodarki, czyniąc aktualnym stwierdze-
nie, że to miasto i jego funkcja turystyczna 
aktywizuje małe porty, a nie odwrotnie. 

Plany zarządów dotyczące rozwoju portów

Każdy z  podmiotów zarządzających 
kontrolowanymi portami posiadał plan 
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rozwoju portu, który realizował w miarę 
posiadanych możliwości finansowych 
(głównie finansowanie zewnętrzne, 
w tym środki pomocowe). „Pomysłem 
na port”37 była dywersyfikacja działal-
ności (przeładunki m.in. ryb, kruszy-
wa, materiałów budowlanych i energe-
tycznych, turystyka morska, w tym: że-
glarstwo morskie, turystyka wędkarska 
i żegluga pasażerska oraz przetwórstwo 
ryb i działalność przemysłowa – głów-
nie stoczniowa). Uwagi Najwyższej Izby 
Kontroli dotyczyły planu rozwoju portu 
we Władysławowie, niezrealizowanego 
w szczególnie istotnym zakresie, doty-
czącym rezygnacji przez podmiot zarzą-
dzający – Szkuner Sp. z o.o. – z funkcji 
administratora portu przez wydziele-
nie jego ogólnodostępnej infrastruktury 
i przekazanie funkcji zarządzania innemu 
podmiotowi (przyczyną niezrealizowania 
planu rozwoju były trudności związane 
z podziałem majątku Szkuner Sp. z o.o.). 
Zły stan infrastruktury portu świadczy, 
w ocenie NIK, o potrzebie intensyfika-
cji działań prowadzących do przekazania 
wskazanych funkcji. 

Podmioty zarządzające portami re-
alizowały założenia strategii rządowych 
i wojewódzkich, podejmując inicjaty-
wy na rzecz stabilizacji wielkości prze-
ładunków oraz na rzecz promocji portów 
jako miejsca atrakcyjnego pod względem 
inwestycyjnym i turystycznym. 

37 Sformułowanie zapożyczone ze Strategii rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020, Szczecin 2010 r., w której wskazano, że należy sprzyjać komunalizacji terenów portów lo-
kalnych, ale tylko w sytuacji posiadania przez gminy pomysłu na port, s. 92. (Uchwała nr 221/10 Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego z 22.2.2010 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego programu woje-
wódzkiego pn.: Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko).

Projekty rozwojowe  
w strategiach województw

W latach 2015–2017 (I półrocze) Zarządy Wo-
je wództw: Pomorskiego, Warmińsko-Ma zur-
skiego i Zachodniopomorskiego realizowały 
zadania związane z rozwojem średnich i ma-
łych portów ujęte – odpowiednio – w „Stra-
tegii Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2020”, „Strategii Rozwoju Społeczno-Gos-
podarczego Województwa Warmińsko-Ma-
zur skiego do 2025 r.” i „Strategii Rozwoju 
Województwa Za chodniopomorskiego”. 
Ucze stni czyły m.in. w opracowaniu i reali-
zacji projektów – odpowiednio:

 • „Pętla Żuławska” (w wyniku którego 
m.in. rozbudowano port w Kątach Ry-
backich);

 • „Przybrzeżny Obszar Funkcjonalny”, 
który obejmuje wszystkie gminy w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim przy-
legające do Zalewu Wiślanego;

 • Kontrakt Terytorialny, Plan Inwestycji 
Transportowych i Strategia Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego oraz Ko-
szalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego.

Wzrost liczby pasażerów  
i rozwój turystyki

Liczba pasażerów w dużych portach w la-
tach: 2015, 2016 i 2017 dynamicznie wzra-
stała. Wyniosła – odpowiednio – 2169,8 tys. 
osób; 2332,8 tys. i 2714,6 tys. osób (wzrost 
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o 7,5% i 16,4%); średnie i małe porty – od-
powiednio – 760,5 tys. ; 9229 i 912,5 tys. 
osób (wzrost o 21,4% w 2016 w stosunku 
do 2015 r. i praktycznie bez zmian w 2017 r. 
w stosunku do 2016 r. (spadek o 1,1%). 
Współdziałanie zarządów portów, samo-
rządów, także urzędów morskich może 
owocować rozwojem turystyki morskiej, 
również – jak pokazują dane za 2016 r. 
– w średnich i małych portach.

Funkcja turystyczna średnich i małych 
portów jest szczególnie istotna i zyskuje 
na znaczeniu. Wynika to z kilku kluczo-
wych czynników: 

 • naturalnego położenia portów, a tym 
samym bezpośredniego sąsiedztwa tere-
nów plażowych; 

 • braku strategicznego znaczenia, co daje 
możliwość dowolnego kreowania funkcji 
portowych; 

 • miejsca lokalizacji i rozwoju w portach 
(np. w Kołobrzegu, Ustce i Władysławowie) 
klubów jachtowych lub motorowodnych;

38 Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej. 

 • obszaru rozwoju nowych atrakcji związa-
nych z eksploatacją akwenów wodnych (nur-
kowanie, rejsy, paralotniarstwo wodne)38.

Przekop Mierzei Wiślanej

Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od oceny 
prawidłowości realizacji inwestycji budo-
wy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską (której inwestorem 
jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni), 
z uwagi na jej wstępny etap w okresie obję-
tym kontrolą. Jednocześnie NIK podkreśla, 
że wymieniona inwestycja – strategiczna 
ze względu na bezpieczeństwo państwa, 
jak wskazuje art. 1 ustawy z 24 lutego 
2017 r. o inwestycjach w zakresie budo-
wy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską, stanowi szansę otwarcia 
rynku średnich i małych portów Zalewu 
Wiślanego, zwłaszcza w porcie w Elblągu, 
który w okresie objętym kontrolą wykorzy-
stywał potencjał przeładunkowy jedynie 
na poziomie 7–18%. W efekcie realizacji 

Rysunek 6. Pasażerowie w portach w latach 2015– 2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych urzędów morskich i zarządów portów.
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tego projektu zostaną wyeliminowane za-
równo przeszkody natury techniczno-eks-
ploatacyjnej (parametry drogi wodnej), 
jak również polityczno-formalnej (ogra-
niczenie żeglugi przez Cieśninę Piławską).

Znaczenie portów dla rozwoju miast

Funkcjonowanie średnich i małych portów 
jako jeden z podstawowych czynników od-
różniających potencjał gmin nadmorskich 
od położonych w głębi lądu i ich istotną 
rolę w aktywizacji i rozwoju gospodar-
czego regionu podkreślano w lokalnych 
strategiach rozwoju, na przykład:

 • W Strategii Rozwoju Gminy Stepnica 
do roku 202539 jej mocną stronę stanowi 
m.in. „Morski port z dwoma basenami 
posiadającymi nabrzeża umożliwiające 
przeładunek towarów i ruch pasażerski, 
także basen rybacki”.

 • W Strategii Rozwoju Miasta Ustka do 
roku 202040 wskazano, m.in., że najważniej-
szym elementem urbanistycznym istotnym 
dla wizerunku miasta jest port. Przyspie-
szając rozwój gospodarczy miasta i regio-
nu, port spełnia funkcje miastotwórcze 
i regionotwórcze.

 • W Strategii Rozwoju Kołobrzegu wśród 
silnych stron miasta wskazano istnienie 
portu średniej wielkości pełniącego zróż-
nicowane funkcje, a wśród szans dalszego 
rozwoju – „Największy port morski w sub-
regionie z kilkoma funkcjami”.

39 Załącznik do Uchwały nr XXX/327/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z 29.5.2014. 
40 Załącznik do Uchwały Nr XL/319/2009 Rady Miasta Ustka z 26.11.2009 w sprawie: zatwierdzenia Strategii 

Rozwoju Miasta Ustka do 2020 r., opracowanej przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej 
Urzędu Miasta Ustka, Ustka 2011.

41 Załącznik do Uchwały nr LXI/596/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z 1.10.2014.
42 Uchwała Nr XXXI/910/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z 30.9.2014 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju 

Elbląga 2020+.

 • W Strategii Rozwoju Władysławowa do 
2020 roku41 wśród mocnych stron wskaza-
no największy port rybacki w Polsce. Pod-
kreślono, że dzięki niemu Władysławowo 
cieszy się dużą popularnością wśród tury-
stów zagranicznych ze Skandynawii, Litwy 
czy Łotwy;

 • W Strategii Rozwoju Elbląga 2020+42 
wśród silnych stron wskazano „istnienie 
portu morskiego o dużym potencjale roz-
wojowym, który spełnia również funkcje 
w zakresie wodnego transportu śródlą-
dowego”. Podkreślono, że jego lokalizacja 
stwarza możliwości rozwoju gospodarcze-
go, ale nie są one w pełni wykorzystywane. 
Systematyczne działania modernizacyjne 
i rozwojowe stanowią punkt wyjścia do po-
szukiwania dodatkowych okazji rynko-
wych, zarówno na zapleczu portu (nowi 
załadowcy i odbiorcy towarów, nowe grupy 
pasażerów), jak i jego przedpolu (nowe rela-
cje żeglugowe obsługiwane z portu). Dzia-
łania te pozwalają na zrównoważony rozwój 
uwzględniający potrzeby gospodarcze, spo-
łeczne i środowiskowe. Wszystkie te ele-
menty wpływają bezpośrednio (np. wzrost 
zarobków) i pośrednio (poprawa jakości 
życia) na mieszkańców Elbląskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego (EOF). Podniesienie 
statusu mieszkańców stanowi więc klu-
czowy efekt aktywności w porcie w Elblą-
gu. I dalej: „Skutki intensyfikacji ruchu 
pasażerskiego powinny być odczuwane 
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w odniesieniu do działalności hotelowej, 
gastronomicznej oraz handlowej. Wzrost 
popytu będzie się bezpośrednio przekładać 
na nowe miejsca pracy oraz wzrost przy-
chodów mieszkańców Elbląskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (EOF)43, a w szczególno-
ści miasta Elbląga. Skutkiem pośrednim 
będzie również wzrost przychodów bu-
dżetowych jednostek samorządu teryto-
rialnego”44.

Perspektywy rozwoju 
średnich i małych portów
Utrzymanie, a zwłaszcza rozwój, rozbudo-
wa i modernizacja infrastruktury porto-
wej oraz zapewniającej dostęp do portów, 
do czego – odpowiednio zarządy/gminy 
i urzędy morskie są zobligowane, generuje 
koszty przekraczające możliwości przy-
chodowe portów. Deficytowość śred-
nich i małych portów w krótkim okresie, 
skutkująca m.in. brakiem zainteresowania 
ich komunalizacją, nie powinna jednak 
odbierać im szansy rozwoju. 

Dynamiczny rozwój rynków trans-
portowych i analizy dotyczące kosztów 
inwestycji w infrastrukturę dostępo-
wą portów wskazują bowiem, że w dłu-
gim okresie (ok. 10 lat, jak w przypadku 
inwestycji w infrastrukturę dostępo-
wą do portu w Stepnicy), porty mogą 
stać się biegunami wzrostu regionów, 
jak również przynieść bezpośrednie 
korzyści Skarbowi Państwa (w postaci 

43 Elbląski Obszar Funkcjonalny, którego liderem jest miasto Elbląg, tworzy 16 gmin z terenu powiatu elblą-
skiego i braniewskiego.

44 Strategia Rozwoju Portu Morskiego w Elblągu, s. 47 i 49.
45 A. Smith : Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, T. II, PWN, Warszawa 2015, s. 379-380.
46 Zob. Free to Choose Part 2: The Tyranny of Control: <https://www.youtube.com/watch?v=PJWLt1TmAy4>.

podatków). Należy też mieć na uwadze 
rozwój rynków pracy, lokalnych przed-
siębiorstw i prestiżu regionu. Zatem de-
ficytowość portów w krótkim okresie 
i szanse rozwoju w okresie długim winny 
zachęcić państwo do większego inwe-
stowania.

Konieczne wydatki publiczne 
na infrastrukturę

Już Adam Smith w „Badaniach nad na-
turą i przyczynami bogactwa narodów” 
wśród podstawowych obowiązków pań-
stwa wymienił wydatki na urządzenia pu-
bliczne ułatwiające handel, do których za-
liczył dobre drogi, mosty, żeglowne kanały 
i porty: „(…) ustanowienie i utrzymanie 
tych instytucji i urządzeń użyteczności 
publicznej, które, choćby nawet były w naj-
wyższym stopniu korzystne dla całego spo-
łeczeństwa, to są przecież tego rodzaju, 
że zysk, jaki by przyniosły, nie mógłby 
nigdy pokryć wydatków poniesionych 
przez jednostki lub niewielkie grupy ludzi, 
od których przeto nie można by oczekiwać, 
że je ustanowią i utrzymają”. Ponadto za-
uważył, że koszty te wzrastają wraz z „ilo-
ścią i wagą dóbr, które trzeba po tych dro-
gach przewozić”45. Również współcześni 
ekonomiści, w tym liberalni, wskazują 
na rolę państwa w rozwoju infrastruktu-
ry. Wystarczy wspomnieć tu laureata Na-
gro dy Nobla w dziedzinie ekonomii prof. 
Miltona Fried mana46 czy prof. Wacła wa 
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Wilczyńskiego47. Zgodność wśród eko-
nomistów, w tym przedstawicieli nurtu 
liberalnego, co do zagadnienia wydat-
ków publicznych dotyczących inwestycji 
i utrzymania infrastruktury transportowej 
nie może omijać portowej i dostępowej 
od strony morza, w tym także do portów 
średnich i małych. Warto tu również przy-
toczyć słowa Zygmunta Adamskiego 
(1901–1979) inż. hydrotechnika, bu-
downiczego portów, m.in. w Gdyni, 
we Władysławowie, także w Gdańsku, 
Darłowie, Kołobrzegu, Łebie i Ustce, który 
mawiał, że „dobrze postawione nabrzeże, 
pirs, czy falochron znaczą dla Polski więcej 
niż niejedna bitwa”48.

Bieguny wzrostu  
czy katedry na pustyni?

Należy jednak podkreślić, że nawet rosnąca 
koniunktura rynkowa oraz korekta systemu 
finansowania i organizacji średnich i małych 
portów, także w kierunkach postulowanych 
przez NIK w wspomnianych wnioskach 
systemowych, nie dają gwarancji, że dobrze 
rozwinięte porty nie staną się „katedrami 
na pustyni”49. Obok odpowiedniej infra-
struktury i systemu prawnego konieczne 
jest bowiem również sprawne zarządzanie. 

47 W. Wilczyński: Zapaść: Ciągle jeszcze za mało Polaków zdaje sobie sprawę, że bez rozwiniętej infrastruktury 
nowoczesna gospodarka nie może po prostu funkcjonować, że tylko wydatki na infrastrukturę można uznać 
za ważny powód uzasadniający zaciągnięcie długu, „Wprost” nr 33/1998 (820) <https://www.wprost.pl/
tygodnik/6443/Zapasc.html>.

48 P. Kurski: Akademia Opowieści: Nieznani Bohaterowie Naszej Niepodległości, podajemy za: „Gazetą Wy-
borczą”, 1.9.2018.

49 Syndromem katedry na pustyni nazywa się wybudowanie kosztownej infrastruktury, np. trwałego obiektu 
(obiektów), trwale umiejscowionego w układzie lokalnym, ale z długookresowym, jedynie niewielkim wpły-
wem na rozwój lokalny lub w ogólne bez takiego wpływu i włączenia go w proces rozwoju (np. zabytek zre-
witalizowany za duże środki zewnętrzne, który miał przyciągać do gminy rzesze turystów, ale nigdy tak się 
nie stało). Zob. A. Sztando: Efemerydy, katedry na pustyni i balasty w zarządzaniu rozwojem lokalnym małych 
miast, „Nauki o zarządzaniu” nr 3(28) 2016 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 113-114. 

Pomysłem na port podmiotów zarządzają-
cych nimi razem z gminami powołującymi 
te zarządy była dywersyfikacja funkcji por-
towych. W dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu rynkowym przy stale rosnącym 
rynku dóbr organizacja portu jako główne-
go węzła transportu morskiego i lądowe-
go musi przede wszystkim dostosować się 
do zmieniających się i coraz bardziej wyma-
gających zadań. Nowy pomysł na port może 
stanowić nie tyle o jego rozwoju, ile o jego 
faktycznym istnieniu. Ważne będzie tu wy-
korzystanie nowych technologii innowacji. 
Przykładem może być wspomniany mię-
dzy innymi przez marszałka województwa 
pomorskiego rodzący się rynek morskiej 
energetyki wiatrowej, generujący zapotrze-
bowanie m.in. na komponenty morskich 
turbin wiatrowych i usługi logistyczne, 
a także wskazywany również przez mar-
szałków województw warmińsko-mazur-
skiego i zachodniopomorskiego rozwój 
funkcji turystycznych i żeglarskich por-
tów. Należy podkreślić, że bez odpowied-
nio pogłębionych i oczyszczonych base-
nów portów i torów wodnych, funkcjonal-
nych nabrzeży i odnowionych falochronów 
nie ma szans na rozwój funkcji portowych. 
Nie mniej istotna jest również przyjazna 
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dla żeglarzy infrastruktura. W raporcie 
Polskiego Związku Żeglarskiego pt. „Polski 
Rynek Żeglarski”, na podstawie badania 
przeprowadzonego w 2015 r., wskazano, 
że żeglarzom w Polsce brakuje dostępnych 
licznych i nowoczesnych portów morskich. 
Problemem jest brak nowoczesnej infra-
struktury (np. niska jakość sanitariatów 
i ich niewystarczająca liczba, ograniczenia 
w dostępie do ciepłej wody, duża odle-
głość do sanitariatów od miejsc cumowa-
nia, brak dostępu do prądu, ograniczona 
liczba miejsc do cumowania, konieczne 
wnoszenie opłat w gotówce, hałas, mało 
profesjonalny bosmanat)50.

Zatem, aby średnie i małe porty mor-
skie, również w Polsce, mogły się rozwi-
jać i w dalszej perspektywie pełnić rolę 
„biegunów wzrostu”51, a nie stać się przy-
kładem „katedr na pustyni”, potrzebne 
jest pełne współdziałanie administracji 
morskiej z gminami i podmiotów zarzą-
dzającymi portami, przejawiające się z jed-
nej strony w odpowiednim finansowaniu 
i dostosowaniu infrastruktury, a z drugiej 
odpowiednim zarządzaniem.

Podsumowanie i wnioski
Dramatyczne niedofinansowanie infra-
struktury dostępowej do portów i ko-
nieczność utrzymania kosztochłonnej 
infrastruktury portowej bez wsparcia 

50 Raport, s.87 i 94. 
51 Branże, przedsiębiorstwa lub organizacje, które stymulują rozwój regionalny. Charakteryzują się ponadprze-

ciętnym poziomem wzrostu oraz siłą dominacji i pociągania innych jednostek gospodarczych, funkcjonują-
cych w danej przestrzeni ekonomicznej, na które mają wpływ przez np. działania komplementarne czy re-
dukcję kosztów (Ekonomicznej teorii biegunów wzrostu François’a Perroux’a (1903-1987): Ł. Piętak: Teoria 
biegunów wzrostu François Perroux i implementacja jej założeń w Hiszpanii w latach 1964-1975, Ekonomia 
XXI Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014; E. Kundera (red.): 
Słownik historii myśli ekonomicznej, Warszawa 2014, s. 187-188). 

z budżetu państwa, przy jednoczesnym 
ustawowym zakazie prowadzenia dzia-
łalności eksploatacyjnej przez podmio-
ty zarządzające portami skutkowały bra-
kiem zainteresowania gmin komunalizacją 
znajdujących się na ich terenach małych 
portów. Stwierdzone w portach przypad-
ki niespójności parametrów infrastruk-
tury dostępowej i portowej (w Ustce, 
Kołobrzegu i Step nicy) lub faktycznego 
nieosiągania określonych parametrów 
(w Elblągu i Mrzeżynie) lub też nieprzej-
rzystego podziału odpowiedzialności 
(w Ustce i Mrzeżynie) mogły dodatko-
wo hamować ich rozwój. Brak możliwości 
opiniowania przez podmioty zarządzające 
portami projektów i zmian miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go dotyczących terenów w granicach por-
tów zwiększał ryzyko utraty ich funkcji 
portowej. 

Mając na uwadze powyższe NIK skie-
rowała do Ministra Gos podarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej wnioski systemowe 
dotyczące między innymi:
1. Zapewnienia środków umożliwiających 
dyrektorom urzędów morskich pełną re-
alizację zadań dotyczących utrzymania 
infrastruktury dostępowej do średnich 
i małych portów.
2. Zainicjowania zmian przepisów ustawy 
o portach i przystaniach morskich w za kresie:
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a) zwiększenia możliwości pozyskiwania 
środków finansowych przez podmioty 
zarządzające średnimi i małymi portami 
na przykład przez dopuszczenie:

 • prowadzenia przez nie działalności 
gospodarczej także w innym zakresie, 
niż wskazany w art. 7 ust. 2 tej ustawy;

 • możliwości dofinansowania ze środków 
budżetu państwa utrzymania ich infra-
struktury portowej;
b) zabezpieczenia trwałości funkcji por-
towych nieruchomości położonych w gra-
nicach portów w postaci obowiązku opi-
niowania przez podmioty zarządzające 
portami projektów i zmian miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących tych terenów.
3. Zapewnienia przejrzystego podziału 
kompetencji pomiędzy dyrektorami urzę-
dów morskich a podmiotami zarządzają-
cymi średnimi i małymi portami dotyczą-
cych utrzymania akwenów portowych, 
w których znajdują się tory wodne.
4. Zapewnienia spójności obowiązujących 
głębokości torów wodnych, w tym we-
wnątrz portów, z ogłoszonym przez dy-
rektorów urzędów morskich dopuszczal-
nym zanurzeniem statków, w celu pełnego 
wykorzystania potencjału średnich i ma-
łych portów.
5. Podjęcia działań zapewniających wy-
konanie Planu restrukturyzacji Szkuner 
Sp. z o.o. we Władysławowie odnośnie 
do podziału i przejęcia infrastruktury nie-
zbędnej do zarządzania portem.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej w przedstawionym do 

52 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 18.7.2018 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 15.7.2005 w sprawie określenia akwenów portowych oraz  

projektu informacji o wynikach kontro-
li stanowisku podkreślił między innymi, 
że środki finansowe przeznaczone na utrzy-
manie i inwestycje w infrastrukturę dostę-
pową do portów od strony morza od wielu 
lat są wysoce niewystarczające. Z tego po-
wodu konieczne było ustalenie priorytetów. 
Pole miczne stanowisko Ministra dotyczące 
przypadków niewystarczającej współpracy 
administracji morskiej i podmiotów zarzą-
dzających portami – tłumaczące przyczyny 
braku pełnej komunalizacji portu w Ustce 
lub wskazujące na braki finansowe jako je-
dyną przyczynę między innymi nieodpo-
wiednio głębokich torów wodnych – może 
jednak świadczyć o niepełnym rozpoznaniu 
problemów lub niedostrzeganiu wagi peł-
nej współpracy dla rozwoju tych portów. 

W wystąpieniu pokontrolnym skiero-
wanym do Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Gdyni Najwyższa Izba Kontroli zawarła 
wniosek o zmianę § 10 Zarządzenia nr 15 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 
z 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia 
akwenów portowych oraz ogólnodostęp-
nych obiektów, urządzeń i instalacji wcho-
dzących w skład infrastruktury portowej 
każdego portu innego niż porty o podsta-
wowym znaczeniu dla gospodarki naro-
dowej i przystani morskich, przez włą-
czenie w skład infrastruktury portowej 
portu Władysławowo i jego nabrzeży. 
Wniosek pokontrolny został zrealizowa-
ny – w skład infrastruktury portowej portu 
Władysławowo weszły, poza akwenami 
portowymi, m.in. także nabrzeża, pomo-
sty i pirsy portu52.
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W krajach Unii Europejskiej (między 
innymi w Niem czech, Szwecji, Danii i Fin-
landii) średnie i małe porty sprawdzają 
się w roli stymulatorów wzrostu gospo-
darczego przyczyniających się do rozwo-
ju regionalnego. Przypada im rola ośrod-
ków aktywizacji gospodarczej regionów 
nadmorskich, tak zwanych biegunów 
wzrostu. Również w Polsce mogłyby one 
uzupełniać działalność dużych portów, 
w tym tych o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki kraju. Mogłyby współpra-
cować z nimi, a także obsługiwać mniejsze 

ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury oraz ogólnodostęp-
nych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej każdego portu innego 
niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich.

53 U. Kowalczyk: Strategie rozwoju małych portów i przystani morskich w świetle polityki transportowej UE 
i strategii dla Morza Bałtyckiego, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 49/2010 r., s. 320.

partie ładunków w obrotach międzyna-
rodowych. Aktywizacja małych portów 
służy umocnieniu pozycji Polski w rejonie 
Bałtyku53, a realizacja wymienionych wnio-
sków NIK może sprzyjać tej aktywizacji. 
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