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I.

Wstęp

Niniejszy raport jest dokumentem rządowym, przygotowanym przez Międzyresortowy Zespół
do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiającym działania podjęte w
2011 r. przez Rzeczpospolitą Polską na rzecz wdrażania zintegrowanej polityki morskiej UE.
Raport został przygotowany zgodnie z § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 103 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw
Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 70, poz. 635, z 2009 r. Nr 34, poz. 503
oraz z 2010 r. Nr 87, poz. 1025).
Dokument prezentuje najważniejsze działania Rządu RP wpisujące się w proces realizacji
polityki morskiej państwa oraz najważniejsze wydarzenia związane z prowadzeniem polityki
morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, jakie miały miejsce w 2011 r.
Raport został opracowany na podstawie wkładów merytorycznych przekazanych przez resorty
wchodzące w skład Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej
Polskiej.
Rok 2011 był dla prowadzenia spraw morskich państwa rokiem szczególnym ze względu na
dwa wyjątkowe wydarzenia: organizację obchodów Europejskiego Dnia Morza 2011 (EDM
2011) w Gdańsku w pierwszej połowie roku oraz przewodnictwo Rzeczypospolitej Polskiej
w Radzie UE w drugiej połowie roku.
1. Europejski Dzień Morza 2011
Rzeczpospolita Polska po raz pierwszy była gospodarzem głównych europejskich obchodów
Europejskiego Dnia Morza 2011 - najważniejszego morskiego wydarzenia Unii Europejskiej,
które odbyły się w dniach 19-20 maja 2011 r. w Gdańsku. Celem tego morskiego święta jest
przybliżenie całej społeczności Unii Europejskiej dziedzictwa i tradycji morskich Europy oraz
podkreślenie znaczenia spraw morskich w rozwoju społeczno-gospodarczym UE.
Obchody Europejskiego Dnia Morza po raz pierwszy odbyły się w 2008 r. w Brukseli,
w 2009 r. gospodarzem europejskich obchodów był Rzym, a w 2010 r. uroczystości w ramach
EDM przygotował rząd Hiszpanii i rząd regionu Asturia w mieście Gijon pod hasłem
innowacyjność w sektorze gospodarki morskiej.
Rzeczpospolita Polska jest trzecim państwem członkowskim UE uhonorowanym zaszczytem
organizacji głównych obchodów Europejskiego Dnia Morza i pierwszym państwem regionu
Morza Bałtyckiego. Przyznanie Rzeczypospolitej Polskiej prawa do zorganizowania
głównych obchodów EDM 2011 było wyrazem uznania Komisji Europejskiej dla
zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w realizację zintegrowanej polityki morskiej UE.
Rzeczpospolita Polska zaproponowała, żeby tematem przewodnim głównej konferencji
morskiej EDM 2011 był „czynnik ludzki” (human factor) w prowadzeniu spraw morskich.
Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z samorządem Województwa Pomorskiego i władzami
Miasta Gdańska oraz we współpracy z Komisją Europejską, przygotowało obchody od strony
zarówno merytorycznej, jak i organizacyjnej.
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W uroczystych obchodach EDM 2011 w Gdańsku wzięło udział ponad 1000 osób, w tym
przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, Sekretarz Generalny
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), przedstawiciele administracji państw
członkowskich UE, przedstawiciele Rządu RP, Międzyresortowego Zespołu do spraw
Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, władz samorządowych województw
nadmorskich oraz organizacji pozarządowych. Głównym wydarzeniem pierwszego dnia
obchodów była Konferencja EDM 2011 pod hasłem „Przede wszystkim ludzie” (Maritime
policy: putting people first), której towarzyszyło wiele imprez objętych patronatem EDM
2011, przygotowanych przede wszystkim przez Miasto Gdańsk. Drugi dzień obchodów był
dniem inicjatyw własnych, w ramach którego poszczególne panele tematyczne przygotowane
zostały przez wybrane instytucje i organizacje pozarządowe.
Wydarzeniami towarzyszącymi EDM 2011 były: IV Forum Turystyczne Państw Bałtyckich,
posiedzenie Grupy Eksperckiej Rady Państw Morza Bałtyckiego do spraw Polityki Morskiej
(Council of the Baltic Sea States Expert Group on Maritime Policy – CBSS EGMP) oraz
II Międzynarodowa Konferencja pn.: Create the network of centres of excellence for maritime
training, która odbyła się w dniu 20 maja 2011 r. w Gdyni.
Czwarte już obchody tego europejskiego święta morza, które odbywały się w Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, były wydarzeniem mającym istotny wpływ na
kształtowanie w środowiskach morskich Europy pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej
Polskiej, na kilka tygodni przed objęciem z dniem 1 lipca 2011 r. przewodnictwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie UE.
2. Przewodnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie UE w 2011 r.
2.1.

Priorytety polskiej Prezydencji w sprawach morskich

Priorytetem polskiej Prezydencji w zakresie transportu morskiego były prace nad tzw.
Pakietem w sprawie Morskiej Agendy Socjalnej, który obejmuje takie zagadnienia, jak:
konkurencyjność w żegludze, warunki pracy, kwalifikacje i szkolenie marynarzy.
Rzeczpospolita Polska inicjując prace nad Pakietem chciała wykorzystać swoje bogate
doświadczenie w zakresie morskiego szkolnictwa wyższego.
Prezydencja uznała Morską Agendę Socjalną za szczególnie ważny element unijnej polityki
morskiej, zwłaszcza w jej wymiarze społecznym. Kluczowym elementem Pakietu jest projekt
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia
marynarzy, zwany dalej „projektem dyrektywy”. Na posiedzeniu Rady UE do spraw
transportu, telekomunikacji i energii (Rady TTE) w dniu 12 grudnia 2011 r. Prezydencji udało
się przyjąć podejście ogólne do projektu dyrektywy. Zmiana dyrektywy 2008/106/WE ma
zapewnić szybkie wejście w życie przepisów zmian do międzynarodowej konwencji o
wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia
wacht (Konwencja STCW: International Convention on Standards of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarers) oraz ich skuteczne wdrożenie i egzekwowanie poprzez
wprowadzenie odpowiednich zmian do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
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2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia
marynarzy (Dz. Urz. UE L 323 z 3.12.2008, str. 33, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą
2008/106/WE”. Zmiany do Konwencji STCW wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.
Transpozycja zmian Konwencji STCW do prawa europejskiego poprzez podniesienie
poziomu szkoleń marynarzy i dostosowanie ich do obecnych typów statków przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa morskiego.
Polska Prezydencja w obszarze transportu morskiego osiągnęła także kilka innych znaczących
sukcesów.
Na posiedzeniu Rady UE do spraw transportu, telekomunikacji i energii (Rady TTE) w dniu
12 grudnia 2011 r. Prezydencja doprowadziła do przyjęcia podejścia ogólnego do projektu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyspieszonego wprowadzania
konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego
w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych (przekształcenie), zwanego dalej
„projektem rozporządzenia”. Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi ujednolicenie
w jednym akcie prawnym przepisów zawartych w kilku wcześniejszych aktach prawnych UE.
Przyjęcie projektu rozporządzenia dzięki wymaganemu zapewnieniu stosownej konstrukcji
tankowców, przyczyni się do lepszej ochrony środowiska morskiego przed
zanieczyszczeniem olejami.
Kolejnym, bardzo ważnym tematem, który prowadziła Rzeczpospolita Polska przewodnicząc
Radzie UE, była zmiana dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę
1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych. Rzeczpospolita Polska
rozpoczęła prace nad projektem dyrektywy współpracując z resortami środowiska
i gospodarki w ramach Grupy Roboczej do spraw Środowiska (WPE Smarine).
Rzeczpospolita Polska przygotowała Raport z postępu prac, który został przyjęty na
posiedzeniu Rady do spraw Środowiska w dniu 19 grudnia 2011 r. Celem projektu jest
dokonanie zmiany dyrektywy Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do
redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz zmieniającej dyrektywę
93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 121 z 11.5.1999, str. 13, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 24, str. 17, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą
1999/32/WE”, aby:
- dostosować przepisy dyrektywy 1999/32/WE do przepisów Międzynarodowej Organizacji
Morskiej (IMO) dotyczących wymogów dla paliw żeglugowych,
- dostosować przepisy dyrektywy 1999/32/WE do przepisów Międzynarodowej Organizacji
Morskiej (IMO) dotyczących metod redukcji emisji tlenku siarki,
- wprowadzić bardziej rygorystyczne normy obowiązujące w obszarach kontroli emisji tlenku
siarki (SECA) dla statków pasażerskich wykonujących regularne usługi poza obszarami
SECA,
- wzmocnić system monitorowania i egzekwowania przepisów w Unii Europejskiej.
Temat ten jest bardzo trudny dla wielu państw Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim dla
państw położonych w obszarach SECA, a więc również dla Rzeczypospolitej Polskiej
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z uwagi na możliwość zakłóceń konkurencyjności. Największe kontrowersje wiążą się
z wprowadzeniem limitu zawartości siarki we wszystkich paliwach żeglugowych używanych
w granicach obszarów SECA, w wysokości 0,1% od dnia 1 stycznia 2015 r. Zapewnienie
zgodności z niskim limitem zawartości siarki w paliwie będzie skutkować znacznym
wzrostem ceny paliw żeglugowych, przynajmniej w krótkim terminie i może mieć negatywny
wpływ na konkurencyjność, przede wszystkim żeglugi morskiej bliskiego zasięgu
w porównaniu z innymi środkami transportu (np. transportem drogowym), a także na
konkurencyjność pomiędzy regionami morskimi Unii Europejskiej objętymi SECA
i znajdującymi się poza tym obszarem (m.in. Morze Śródziemne).
Rzeczpospolita Polska przewodnicząc Radzie UE prowadziła też intensywne prace oraz
zakończyła z sukcesem trudne negocjacje nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającym Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej.
Rozporządzenie, które zostało przyjęte w pierwszym czytaniu, przewiduje budżet
w wysokości 40 mln euro na realizację działań i inicjatyw z zakresu zintegrowanej polityki
morskiej UE w okresie od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r.
W ramach stosowania procedury współdecydowania Rada UE, Parlament i Komisja
Europejska współpracowały ze sobą w celu osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu.
Ogółem odbyło się kilka nieformalnych spotkań między Prezydencją, Komisją Europejską
i Parlamentem Europejskim, podczas których polskiej Prezydencji udało się wynegocjować
akceptowalne przez wszystkie strony zapisy projektu przedmiotowego rozporządzenia.
Kilkanaście posiedzeń grupy roboczej Rady UE dedykowanych sprawom zintegrowanej
polityki morskiej pozwoliło na wypracowanie kompromisu zarówno pomiędzy państwami
członkowskimi UE (w tym państwami śródlądowymi), jak też między instytucjami UE.
Zakończenie prac nad projektem rozporządzenia w pierwszym czytaniu Parlamentu
Europejskiego było wielkim sukcesem polskiej Prezydencji przede wszystkim z uwagi na
fakt, iż Program finansowy jest zarazem mandatem politycznym państw członkowskich UE
dla dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej UE. Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie
priorytety i cele zintegrowanej polityki morskiej są objęte istniejącymi instrumentami
finansowymi UE, takimi, jak: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, Europejski Fundusz Rybacki, Siódmy program ramowy w zakresie badań
i rozwoju technologicznego, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) czy Europejski
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, ustanowienie Programu dedykowanego Zintegrowanej
Polityce Morskiej było w pełni uzasadnione.
2.2.

Dokumenty przyjęte podczas polskiej Prezydencji w zakresie spraw morskich

a) Zintegrowana Polityka Morska UE
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 z dnia 30 listopada
2011 r. ustanawiające Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej
(Dz. Urz. UE L 321 z 5.12.2011, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem
1255/2011”. Rozporządzenie 1255/2011 zostało przyjęte w pierwszym czytaniu. Parlament
Europejski przyjął rozporządzenie 1255/2011 na głosowaniu plenarnym w dniu 17 listopada
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2011 r., zaś Rada UE w dniu 24 listopada 2011 r. Rozporządzenie 1255/2011 zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 5 grudnia 2011 r. i weszło w życie w
dniu 6 grudnia 2011 r.
- konkluzje Rady UE w sprawie zintegrowanej polityki morskiej UE. Konkluzje Rady UE
zostały uzgodnione na grupie roboczej Rady UE Przyjaciół Prezydencji do spraw Polityki
Morskiej, a następnie zostały przyjęte przez Coreper II w dniu 15 grudnia 2011 r. i Radę UE
do spraw Środowiska (Radę ENVI) w dniu 19 grudnia 2011 r.
b) Żegluga morska
- decyzja dotycząca przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. do Konwencji
ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 1974 r., zwana dalej
„decyzją”, w odniesieniu do art. 10 i art. 11, którą Rada UE przyjęła w dniu 31 marca 2011 r.
Parlament Europejski wyraził zgodę w dniu 15 listopada 2011 r. Po przyjęciu decyzji przez
Radę TTE w dniu 12 grudnia 2011 r. odpowiednie dokumenty ratyfikacyjne UE zostały
przekazane do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).
c) Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB)
- konkluzje w sprawie przeglądu SUE RMB - jednym z zadań polskiej Prezydencji w Radzie
UE było przeprowadzenie przeglądu SUE RMB. Zapisy wskazujące na konieczność
dokonania przeglądu SUE RMB podczas polskiej Prezydencji znalazły się w raporcie Komisji
Europejskiej nt. wdrażania SUE RMB z czerwca 2010 r. Przyjęcie przez Radę do spraw
Ogólnych (GAC) konkluzji w sprawie przeglądu SUE RMB jest niewątpliwe dużym
sukcesem polskiej Prezydencji i stanowi ukoronowanie prawie rocznych działań
Rzeczypospolitej Polskiej podejmowanych w celu przeprowadzenia oceny funkcjonowania
SUE RMB oraz przedstawienia propozycji usprawnień w jej wdrażaniu. Najważniejsze
propozycje obejmują poprawę zarządzania Strategią poprzez wzmocnienie roli Komisji
Europejskiej i silniejsze zaangażowanie polityczne państw członkowskich na różnych
szczeblach administracji, a także doprecyzowanie ról poszczególnych podmiotów
wdrażających, zalecenie ustanowienia jasnych celów i wskaźników w SUE RMB
ułatwiających jej ewaluację, utworzenie interaktywnej strony internetowej jako platformy
wymiany dobrych praktyk oraz informacji nt. wdrażanych projektów oraz zapewnienie
odpowiedniego poziomu finansowania poprzez włączenie w realizację SUE RMB nie tylko
polityki spójności, ale i innych polityk sektorowych. Konkluzje przewidują także
poszukiwanie płaszczyzn współpracy z regionalnymi strukturami współpracy
funkcjonującymi w regionie, a także podkreślają potrzebę angażowania we współpracę
państw trzecich. Wskazują także na konieczność poszukiwania synergii między SUE RMB
a Strategią UE dla regionu Dunaju. Wypracowane przez polską Prezydencję rekomendacje
stwarzają szansę na zacieśnienie współpracy w regionie bałtyckim w celu pełnego
wykorzystania jego potencjału, a także stanowią kompleksowy katalog rozwiązań
usprawniających wszelkie aspekty funkcjonowania SUE RMB.
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2.3. Najważniejsze wydarzenia podczas polskiej Prezydencji z zakresu spraw
morskich
W ramach Prezydencji, w dniach 25-26 lipca 2011 r. w Sopocie odbyło się nieformalne
spotkanie Dyrektorów Generalnych do spraw rybołówstwa, w którym uczestniczyło 21
delegacji z państw członkowskich UE, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu
Generalnego Rady UE, Parlamentu Europejskiego oraz Dyrektor Zarządzający Europejską
Agencją Kontroli Rybołówstwa w Vigo. Uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat
obecnej sytuacji w walce z nielegalnymi, nieuregulowanymi i nieraportowanymi połowami
(ang. IUU fishing). Przypomniano, że połowy IUU są jednym z głównych problemów
stojących przed dzisiejszym rybołówstwem na świecie. Uczestnicy potwierdzili konieczność
zapewnienia większej wydajności i skuteczności w walce z IUU. Sformułowano inicjatywy,
jakie należy podjąć w celu osiągnięcia lepszych rezultatów. Przyjęty został dokument
podsumowujący spotkanie.
W dniach 19-23 września 2011 r. odbyła się w Gdańsku doroczna Konferencja
Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) – ICES ASC, w której uczestniczyło ponad 600
osób, w tym naukowców i decydentów z ponad 20 krajów. Prezentacje dotyczyły głównie
badań naukowych realizowanych na całym świecie, które w dużej mierze dotyczą szacowania
stanu zasobów oraz możliwego zarządzania zasobami w oparciu o podejście ekosystemowe.
Międzynarodowa Rada Badań Morza pełni bardzo istotną funkcję doradczą w procesie
decyzyjnym UE dotyczącym określania kwot połowowych dla najważniejszych gatunków
poławianych komercyjnie przez państwa członkowskie UE.
Oprócz prowadzenia dorocznych negocjacji nad ustanowieniem kwot połowowych dla
zasobów morskich dla państw członkowskich UE, polska Prezydencja odegrała również
ważną rolę w pracach nad takimi ważnymi elementami z zakresu zrównoważonego
rybołówstwa, jak: pakiet Komisji Europejskiej w sprawie reformy Wspólnej Polityki
Rybackiej, w tym dyskusja na temat Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Rozpoczęto też prace nad negocjacją zapisów rozporządzenia dotyczącego wieloletniego
planu zarządzania dla łososia bałtyckiego.
W dniu 4 października 2011 r. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Grupy Punktów
Kontaktowych Wysokiego Szczebla do spraw Zintegrowanej Polityki Morskiej (High Level
Focal Points Group on Integrated Maritime Policy). Sieć Punktów Kontaktowych Wysokiego
Szczebla do spraw Polityki Morskiej Unii Europejskiej wyznaczonych przez państwa
członkowskie stanowi regularny nieformalny mechanizm konsultacji na rzecz dalszego
rozwoju i realizacji zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej. Posiedzeniom Grupy
przewodniczy aktualna Prezydencja rotacyjna Rady UE, a w przygotowania i prace Grupy
ściśle zaangażowana jest także Komisja Europejska, posiadająca stałe zaproszenie do udziału
w jej posiedzeniach. Odpowiednie agencje UE, przedstawiciele państw trzecich, jak również
zainteresowanych stron zaangażowanych w realizację zintegrowanej polityki morskiej Unii
Europejskiej, mogą być zapraszane do udziału w pracach Grupy.
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Z inicjatywy Prezydencji sieć krajowych punktów kontaktowych spotyka się w celu wymiany
doświadczeń i dobrych praktyk między państwami członkowskimi i stanowi forum dyskusji
oraz koordynacji aktywności poszczególnych państw na szczeblu krajowym, w celu
wzmocnienia osiągania konkretnych rezultatów z obszaru zintegrowanej polityki morskiej
Unii Europejskiej.
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła pani Anna Wypych-Namiotko – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury, udział wzięli m.in. pan Kamen Kichev – Wiceminister
Transportu, Technologii Informacyjnych i Komunikacji (Bułgaria), pan Jean – Francois
Tallec – Sekretarz Generalny do spraw Morza (Francja), pan Magnus Johannesson –
Sekretarz Generalny w Ministerstwie Środowiska (Islandia), pani Lowri Evans – Dyrektor
Generalna Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw Morskich i Rybołówstwa
(MARE) oraz wysocy rangą urzędnicy z państw członkowskich UE i Norwegii.
Członkowie Grupy dyskutowali nad dokumentem polskiej Prezydencji dotyczącym
problematyki funkcjonowania Grupy, jej dotychczasowych zadań, w tym szczebla
reprezentacji oraz możliwych aktywności tego forum współpracy państw w przyszłości.
Na podstawie pisemnych stanowisk państw członkowskich polska Prezydencja opracowała
dokument poświęcony tym zagadnieniom.
Podczas posiedzenia poruszone zostały także kwestie związane z zagadnieniem wartości
dodanej Zintegrowanej Polityki Morskiej UE w zakresie stymulowania wzrostu
gospodarczego, innowacji i zatrudnienia w sektorze morskim. Swoje stanowisko przedstawiła
Prezydencja, znaczna liczba państw członkowskich oraz przedstawiciele Dyrekcji MARE,
MOVE i EMPL Komisji Europejskiej.
W dniu 11 października 2011 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli przy
udziale Ministerstwa Infrastruktury zorganizowane zostało seminarium o zawodach morskich
pt.: Maritime professions for blue growth – education, mobility and adaptability.
W seminarium uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury,
Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej: do spraw Morskich i Rybołówstwa (DG MARE)
i do spraw Transportu i Mobilności (DG MOVE), posłowie do Parlamentu Europejskiego,
przedstawiciele administracji morskiej i świata nauki, instytucji europejskich, organizacji
branżowych, pozarządowych oraz dyplomaci. Podczas seminarium podkreślone zostało, że
idea Blue Growth stanowi jeden z najważniejszych elementów zintegrowanej polityki
morskiej Unii Europejskiej. Ponadto poruszono m.in. kwestię rozpoczętych w okresie polskiej
Prezydencji prac nad Pakietem Morskiej Agendy Socjalnej. Wnioski z seminarium mają
szansę stać się istotnym elementem prac i dalszych dyskusji nad problematyką zawodów
morskich w UE.
W dniach 24-26 października 2011 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyło
się trzynaste doroczne spotkanie przedstawicieli polityki i biznesu z regionu Morza
Bałtyckiego w ramach Baltic Development Forum Summit 2011 (BDF). Ta ważna dla
przyszłości regionu konferencja, w której udział wzięło blisko 800 uczestników,
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zorganizowana wspólnie przez Fundację Baltic Development Forum, Komisję Europejską –
Dyrekcję Generalną do spraw Polityki Regionalnej oraz Województwo Pomorskie i Miasto
Gdańsk, była połączona z unijnym II Forum Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego,
organizowanym w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE.
W trakcie licznych paneli dyskusyjnych przedstawiciele rządów, eksperci, przedstawiciele
biznesu i międzynarodowych korporacji, mediów, środowisk akademickich oraz władz
lokalnych dyskutowali na temat największych wyzwań stojących przed państwami regionu
Morza Bałtyckiego oraz perspektyw jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Uczestnicy
spotkania poszukiwali odpowiedzi, jak skutecznie przeciwdziałać skutkom światowego
kryzysu gospodarczego, jak stymulować wzrost gospodarczy i podnosić konkurencyjność
regionu oraz w jaki sposób efektywnie wykorzystywać potencjał, który wyróżnia tę część
Europy.
W dniach 7-9 listopada 2011 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja
„Planowanie na rzecz różnorodności biologicznej”. Tematyka spotkania dotyczyła wybranych
metod ochrony różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem planowania
przestrzennego, zarówno na lądzie, jak i na obszarach morskich (jeden z trzech równoległych
paneli dyskusyjnych dotyczył planowania przestrzennego obszarów morskich). Celem
konferencji było wypracowanie konkluzji, które pomogłyby zwiększyć efektywność
planowania przestrzennego jako narzędzia skutecznie eliminującego ewentualne konflikty
w obszarze ochrony środowiska morskiego.
W listopadzie 2011 r. w Gdańsku odbyła się XIV Konferencja Szefów Służb Granicznych
Państw Regionu Morza Bałtyckiego (BSRBCC), która zakończyła przewodnictwo Straży
Granicznej w Konferencji Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza
Bałtyckiego. W 2011 r. Straż Graniczna objęła przewodnictwo w BSRBCC, będącej
głównym forum międzynarodowej współpracy służb granicznych o charakterze
multilateralnym, w którym uczestniczą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy,
Norwegia, Rzeczpospolita Polska, Rosja, Szwecja. Plan przewodnictwa Straży Granicznej
w BSRBCC uwzględniał realizację zarówno stałych elementów, tj. spotkania tzw.
Bałtyckiego Komitetu Granicznego (BBC) oraz Konferencji Szefów Służb (BSRBCC), jak
też rozwój współpracy i wymianę dobrych praktyk w zakresie interpretacji przepisów i ich
stosowania w procesie kontroli granicznej w morskich przejściach granicznych, kontynuację
współdziałania na szczeblu analitycznym, rozwój współpracy szkoleniowej pod kątem działań
grup kontrolnych jednostek pływających służb granicznych i straży przybrzeżnych, rozwój
współpracy ekspertów do spraw wykorzystania lotnictwa służb granicznych/straży
przybrzeżnych w ochronie granic morskich i sprawowaniu nadzoru nad obszarami morskimi,
wymianę doświadczeń pod kątem zaangażowania służb granicznych i stosowanych rozwiązań
krajowych oraz międzynarodowych pod kątem integracji systemów nadzoru morskiego –
z perspektywy służb granicznych.
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W dniu 8 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się Nieformalne Spotkanie Dyrektorów
Morskich, cyklicznie organizowane przez kraj pełniący Prezydencję w Radzie UE, które
miało na celu ułatwienie wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE
z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki
środowiska morskiego, (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164
z 25.6.2008, str. 19). Powołano platformę wdrożeniową – Common Implementation Strategy
(CIS), która działając pod przewodnictwem Dyrektorów Morskich jest odpowiedzialna za
koordynację podejmowanych w krajach członkowskich UE działań związanych z
problematyką wody i morza przy współpracy Dyrekcji Generalnej do spraw Środowiska oraz
Dyrekcji Generalnej do spraw Morskich i Rybołówstwa Komisji Europejskiej,
a w szczególności wypracowywanie wspólnego podejścia i wytycznych, prowadzenie
współpracy na poziomie eksperckim oraz prowadzanie badań i realizację projektów.
W ramach działań związanych z przewodnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie UE
Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Europejską Federacją Cyklistów ECF
zorganizowało w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli
warsztaty poświęcone Europejskiej Sieci Szlaków Rowerowych EuroVelo. Celem spotkania
była prezentacja Sieci Szlaków EuroVelo, ze szczególnym uwzględnieniem nowopowstałego
Szlaku Żelaznej Kurtyny EuroVelo Nr 13, który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
biegnie wzdłuż wybrzeża Bałtyku, od granicy z Niemcami do granicy z Federacją Rosyjską.
EuroVelo Nr 13 angażuje 20 państw, w tym 14 państw członkowskich Unii Europejskiej.
Efektem realizacji projektu ma być trasa rowerowa długości 6,5 tys. km, prowadząca od
Morza Barentsa do Morza Czarnego wzdłuż linii, która przez niemal pół wieku dzieliła
Europę. Koordynatorem projektu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Pomorskie
Stowarzyszenie Wspólna Europa. Spośród szlaków EuroVelo na uwagę zasługuje również
szczególnie ważny dla rozwoju turystyki nadmorskiej Szlak Okrężny Hanzeatycki Nr 10
o długości 7,9 tys. km, łączący wszystkie państwa basenu Morza Bałtyckiego.
Międzynarodowa sieć szlaków rowerowych przebiegających przez tereny nadmorskie
Rzeczypospolitej Polskiej ma istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego w zakresie
infrastruktury i usług turystycznych. Efektywne wykorzystywanie potencjału nadmorskich
szlaków turystycznych stanowi ważny element realizacji polityki morskiej państwa
i powinien na stałe wpisać się do strategii działań nad wzmacnianiem atrakcyjności oferty
turystycznej w regionie Morza Bałtyckiego.
Podstawowym zadaniem polskiej Prezydencji w ramach Grupy roboczej Rady UE
do spraw prawa morza (COMAR) było przeprowadzenie dwóch tur konsultacji na forum
ONZ (w dniach 26–30 września oraz w dniach 17–23 listopada 2011 r.), dotyczących
rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ „Oceany i prawo morza”, stanowiącej podsumowanie
i odzwierciedlenie wszystkich wydarzeń dotyczących tematyki prawno-morskiej z danego
roku. Polska Prezydencja aktywnie uczestniczyła także w spotkaniach na forum ONZ
w pierwszej połowie roku. Należały do nich:
- Regularny Proces dla globalnej oceny i raportowania co do stanu środowiska morskiego,
włączając w to aspekty społeczno-gospodarcze (w dniach 14 – 18 lutego 2011 r.),
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- Grupa robocza NZ do spraw ochrony i zrównoważonego wykorzystania morskiej
różnorodności biologicznej poza granicami jurysdykcji państw (w dniach 31 maja –
3 czerwca 2011 r.),
- Spotkanie Państw – Stron Konwencji NZ o prawie morza (w dniach 13 – 17 czerwca
2011 r.),
- Nieformalny Proces Konsultacyjny dotyczący Oceanów i Prawa Morza (w dniach 20 – 24
czerwca 2011 r.).
Polską Prezydencję w ramach COMAR należy zaliczyć do udanych. Rzeczpospolita Polska
była proszona o aktywne wspieranie pozostałych państw trio (Dania i Cypr) podczas ich
Prezydencji.
II.

Działania legislacyjne Rządu RP w zakresie polityki morskiej
1. Ustawy

W 2011 r. weszły w życie następujące ustawy:
1.1. Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 134, poz. 778) –
ustawa dostosowuje przepisy regulujące wydawanie pozwoleń na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do uwarunkowań procesu
inwestycyjnego w energetyce wiatrowej na morzu. Ustawa wydłuża ważność decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji i jej wykorzystanie z 5 do 30 lat z możliwością
przedłużenia ważności o kolejne 20 lat, umożliwia rozłożenie płatności za wydanie
pozwolenia oraz likwiduje ryzyko zbyt długich uzgodnień pomiędzy właściwymi
organami w procesie wydawania pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp,
konstrukcji i urządzeń.
1.2. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu
morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 185, poz. 1094).
Z dniem 7 października 2011 r. weszły przepisy, które mają na celu implementację do
polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2005/35/WE
w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji
w przypadku naruszenia prawa (Dz. Urz. UE L 280 z 27.10.2009, str. 52). Zgodnie
z nowymi przepisami zanieczyszczanie morza przez statki stało się przestępstwem
przeciwko środowisku podlegającym sankcjom karnym.
1.3. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz.
1368). Podstawowym celem ustawy jest implementacja do polskiego porządku
prawnego dyrektyw Unii Europejskiej składających się na tzw. trzeci pakiet morski
Erika III (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących
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inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich
(Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 47, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/21/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zgodności
z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (Dz. Urz. UE L 131 z 28.06.2009, str.
132, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (Dz. Urz.
UE L 131 z 28.05.2009, str. 57, s późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE
ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz.
Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 101, z późn. zm.). Ustawa przewiduje wprowadzenie
usprawnień funkcjonowania systemu wymiany informacji morskiej drogą elektroniczną
(SafeSeaNet) na poziomie wspólnotowym, wprowadzenie nowego reżimu
inspekcyjnego zwiększającego efektywność systemu inspekcyjnego, wdrożenie nowej
bazy danych inspekcji (THETIS), zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla
statków o niskim profilu ryzyka, ujednolicenie procedur powierzania obowiązków,
współpracy, kontroli i nadzoru nad organizacjami upoważnionymi przez administrację
do przeprowadzania inspekcji i przeglądów na statkach w imieniu państwa bandery
oraz zapewnienie, poprzez wprowadzenie obowiązku certyfikacji jakościowej procedur
operacyjnych administracji morskiej oraz obowiązku audytu Międzynarodowej
Organizacji Morskiej (IMO), że Rzeczpospolita Polska jako państwo bandery spełnia
wszystkie wymagania przepisów międzynarodowych. Oprócz pakietu dyrektyw Erika
III ustawa wprowadza szereg rozwiązań w zakresie szkolnictwa morskiego, nadzoru
nad jachtami komercyjnymi i kwalifikacji ich załóg, nadzoru nad stacjami atestującymi
sprzęt statkowy, funkcjonowania służby morskiej asysty telemedycznej oraz
odpowiedzialności finansowej za naruszenie przepisów ustawy i wynikających z niej
przepisów prawa międzynarodowego i wspólnotowego dotyczącego bezpieczeństwa
morskiego.
1.4.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332). Z dniem 1 kwietnia
2011 r. weszły w życie przepisy mające na celu stworzenie kolejnych ułatwień dla
podmiotów dokonujących rozliczeń podatku VAT związanego z importem towarów.
Zmiany te polegają na zniesieniu obowiązku składania zabezpieczenia kwoty podatku
dla podmiotów rozliczających podatek na zasadach określonych w przepisie art. 33a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054) - rozliczenie podatku z tytułu importu towarów w deklaracji
podatkowej. Jest to zmiana korzystna dla importerów, gdyż uwalnia ich od
ciężaru finansowego związanego ze składaniem zabezpieczenia. Powyższe regulacje
dotyczą wszystkich podmiotów dokonujących importu towarów, w tym także
podmiotów dokonujących importu towarów w portach morskich. Przepisy ustawy
umożliwiają też agencji celnej bycie przedstawicielem podatkowym, w przypadku gdy
podatnik ustanawiający agencję celną przedstawicielem podatkowym będzie
dokonywać na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, a miejscem
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przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż
terytorium kraju (art. 15 ust. 8a ustawy o podatku od towarów i usług). Ponadto
ustawa wprowadziła zmianę zakresu tzw. usług portowych objętych stawką podatku
od towarów i usług 0%. Zmiany dotyczą przede wszystkim usług obsługi ładunków na
obszarze portów morskich.
1.5.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr
34, poz. 168). W dniu 5 grudnia 2008 r. Parlament RP przyjął ustawę o organizacji
rynku rybnego, która następnie w styczniu 2009 r. została przez Prezydenta RP
skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności przepisu art. 23
ustawy o organizacji rynku rybnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Po dwóch latach w dniu 19
marca 2011 r. ustawa o organizacji rynku rybnego weszła w życie. W art. 23 ust.
1 ustawy o organizacji rynku rybnego wprowadzono przepisy dotyczące gatunków ryb
wymagających wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru. Zgodnie z prawem
sprzedaż takich ryb odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży, w celu
kontroli procesu dystrybucji oraz zapobiegania nielegalnym połowom takich
gatunków ryb, jak dorsz i łosoś bałtycki.
W 2011 r. prowadzono prace nad następującymi projektami ustaw:

– projekt ustawy o pracy na morzu. Na przełomie 2010 r. i 2011 r. odbyło się szereg
spotkań roboczych z przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacji w celu
dopracowania pod względem legislacyjnym projektu ustawy. W marcu 2011 r. odbyło się
spotkanie robocze z przedstawicielami Strony Pracowników, podczas którego omawiane
były poszczególne zapisy projektowanej ustawy. Z uwagi na wybory parlamentarne
w listopadzie 2011 r., w lipcu 2011 r. przerwano prace legislacyjne nad wszystkimi
aktami prawnymi, które nie zostały zamieszczone w Planie prac Rady Ministrów do końca
kadencji. W związku z nowymi zasadami prac legislacyjnych Rządu RP na 2012 r.
konieczne jest opracowanie założeń do ustawy o pracy na morzu.
– projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym. W 2011 r. został
opracowany projekt nowelizacji ustawy, który będzie przedmiotem prac Rządu RP
w 2012 r.
– projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz o zmianie ustawy
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. W 2011 r.
przygotowano projekt ustawy. W dniu 27 grudnia 2011 r. projekt ustawy skierowano do
rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów (KRM-10-84-11).
- założenia do ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.
W dniu 26 lipca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy
o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (PKBWM). Zgodnie z przyjętymi
założeniami głównym zadaniem powołanej przy Ministrze Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej niezależnej PKBWM będzie ustalenie okoliczności i przyczyn
zdarzenia na morzu, bez przypisywania winy i określania odpowiedzialności za jego
powstanie. Oznacza to bezstronność w prowadzeniu dochodzeń w sprawach wypadków
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morskich. PKBWM będzie sporządzać i wydawać raporty, zawierające zalecenia i opinie,
dzięki którym nie powinno dochodzić do podobnych wypadków w przyszłości, co
w efekcie poprawi bezpieczeństwo morskie. Powstanie PKBWM stanowi wdrożenie
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/18/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków
w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywę Rady 1999/35/WE oraz
dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 131
z 28.05.2009, str. 114), zwana dalej „dyrektywą 2009/18/WE”, która jest częścią tzw.
trzeciego pakietu morskiego – ERIKA III. Dyrektywa 2009/18/WE wprowadza wytyczne
dotyczące dochodzeń technicznych i wymiany doświadczeń po zaistnieniu wypadków
morskich lub innych zdarzeń na morzu.
2. Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz.1649,
z późn. zm.), obowiązywało od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 6 kwietnia 2011 r.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie
żeglugowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 9, poz. 43), weszło w życie w dniu 27 stycznia
2011 r.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
umundurowania pracowników organów administracji morskiej (Dz. U. Nr 37, poz.
193).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wolnej burty statków morskich (Dz. U. Nr 61, poz. 307).
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392,
z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania
żeglugi przez statki morskie (Dz. U. Nr 88, poz. 496).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod
i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 93, poz.
539).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie inspekcji
i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego (Dz. U. Nr 119, poz. 688).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia
granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu (Dz. U. Nr 216, poz. 1279).
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10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r.
w sprawie sposobu i warunków wykorzystania kwoty połowowej szprota pozostałej
do odłowienia z ogólnej kwoty połowowej tego gatunku w 2011 r. (Dz. U. Nr 213,
poz. 1267), które wygasło z dniem 31 grudnia 2011 r.
11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25—
27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego (Dz. U. Nr 240, poz. 1433), które wygasło
z dniem 31 grudnia 2011 r.
12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29
listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia
w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) (Dz. U. Nr 268, poz. 1590).
13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr
282, poz. 1653).
W 2011 r. prowadzone były prace nad następującymi rozporządzeniami:
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych
oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
kategorii statków, które mogą być wyposażone w uproszczony rejestrator danych
z podróży (S-VDR) oraz kategorii statków zwolnionych z obowiązku wyposażenia
w rejestrator danych z podróży (VDR) lub uproszczony rejestrator danych z podróży
(S-VDR).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
dokumentów identyfikacyjnych inspektora państwa bandery oraz osób nadzorujących
działania uznanych organizacji.
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
sposobu i trybu upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych
jachtów morskich o długości do 15 m.
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
sposobu postępowania w przypadku zatrzymania w obcym porcie statku o polskiej
przynależności przez inspekcję państwa portu.
7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków ustalania składu załogi statku przez dyrektorów urzędów morskich oraz
wzoru certyfikatu bezpiecznej obsługi.
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8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
karty bezpieczeństwa (MSDS).
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
sposobu funkcjonowania Morskiej Służby Asysty Telemedycznej (w porozumieniu
z Ministrem Zdrowia).
10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
wyposażania statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu.
11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego.
12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków oraz sposobu przeprowadzania akcji przeciwlodowych na wodach
morskich.
13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
funkcjonowania inspekcji państwa portu.
14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
bezpiecznego uprawiania żeglugi jachtów morskich.
15. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków uznawania i nadzoru nad stacjami przeprowadzającymi atestację sprzętu
statkowego oraz wydawania im świadectw uznania.
16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających.
17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
zmiany rozporządzenia o portowych planach gospodarowania odpadami oraz
pozostałościami ładunkowymi ze statków.
III.

Konwencja międzynarodowe

1. Konwencja o pracy na morzu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MLC)
W 2011 r. zakończono prace związane z ratyfikacją Konwencji o pracy na morzu (MLC).
W dniu 30 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 r.
o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną
Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 222, poz.
1324), wyrażającą zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Konwencji o pracy na
morzu. Ratyfikacja Konwencji o pracy na morzu została dokonana przez Prezydenta RP
w dniu 27 grudnia 2011 r. Konwencja o pracy na morzu określa minimalne warunki pracy
i życia dla marynarzy na statkach. Celem Konwencji o pracy na morzu jest eliminacja niskich
standardów pracy na statkach. Odpowiedzialność za stosowanie postanowień Konwencji
o pracy na morzu obciąża państwo bandery.
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2. Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy,
wydawania świadectw i pełnienia wacht z 1978 r. (Konwencja STCW)
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) podjęła decyzję o nowelizacji załącznika
Konwencji STCW w związku z koniecznością dostosowania szkolenia i poziomu wiedzy
marynarzy do wymogów kompetencyjnych stawianych przez światowych armatorów załodze,
wynikających ze stosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii na statkach. Zmiany
załącznika Konwencji STCW zostały przyjęte podczas Konferencji Dyplomatycznej
w Manili, która odbyła się w czerwcu 2010 r. Nowelizacja objęła załącznik Konwencji oraz
Kodeks STCW, stanowiący integralną cześć Konwencji, wprowadzając zmiany do tekstu
prawideł i tabel zawierających wymagania kompetencyjne stawiane marynarzom.
W 2011 r. Rzeczpospolita Polska, jako strona Konwencji STCW, zgodnie z wymogami
krajowego porządku prawnego rozpoczęła procedurę ratyfikacji zmian do niej
wprowadzonych. Ratyfikacja zmian umożliwi harmonizację polskiego systemu szkolenia
i certyfikowania marynarzy z systemem uchwalonym podczas konferencji dyplomatycznej
w 2010 r. Wobec braku sprzeciwu wymaganej liczby państw (tzw. procedura milczącej
zgody), wprowadzone zmiany uprawomocniły się z dniem 1 lipca 2011 r. Przedmiotowe
zmiany wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. i będą obowiązywały we wszystkich
państwach będących stronami Konwencji STCW.
3. Protokół z 1996 r. zmieniający Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za
roszczenia morskie z 1976 r.
W dniu 19 października 2011 r. Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Protokołu z 1996 r.
zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r.
Protokół z 1996 r. wprowadza przede wszystkim podwyższone limity odpowiedzialności za
roszczenia morskie, co zapewnia wypłatę odpowiednich odszkodowań osobom
poszkodowanym z tytułu katastrof morskich. Obowiązek stosowania postanowień Protokołu
z 1996 r. od dnia 1 stycznia 2012 r. przewiduje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/20/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń
morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 128, z późn. zm.). Ponadto, w 2009 r.
państwa członkowskie UE przyjęły oświadczenie, w którym jednomyślnie potwierdziły wagę
stosowania Protokołu z 1996 r. w całej Unii Europejskiej.
4. Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2011 r. dotycząca przystąpienia Unii Europejskiej
do Protokołu z 2002 r. do Konwencji ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem
pasażerów i ich bagażu z wyjątkiem jego artykułów 10 i 11 (Dz. Urz. UE L 8
z 12.01.2012, str. 1) oraz decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2011 r. dotycząca
przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. do Konwencji ateńskiej
z 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, w odniesieniu do jego
artykułów 10 i 11 (Dz. Urz. UE L 8 z 12.01.2012, str. 13)
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Decyzje te przewidują przystąpienie zarówno Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich
UE do Protokołu z 2002 r. do Konwencji ateńskiej z 1974 r. Protokół z 2002 r. stanowi istotną
poprawę przepisów regulujących odpowiedzialność przewoźników i kwestie odszkodowania
dla pasażerów przewożonych drogą morską. W szczególności ustanawia on odpowiedzialność
przewoźnika na zasadzie ryzyka i przewiduje obowiązkowe ubezpieczenie z prawem do
wystąpienia z roszczeniem bezpośrednio do ubezpieczyciela. Ze względu na mieszany
charakter Protokołu z 2002 r., który w art. 10 oraz 11 reguluje kwestie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń, konieczne było wydanie dwóch decyzji. Ratyfikacja Protokołu przez
Rzeczpospolitą Polską planowana jest na drugą połowę 2012 r.
IV.

Umowy międzynarodowe bilateralne

W 2011 r. prowadzono prace nad następującymi umowami dotyczącymi transportu
morskiego:
1. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej
o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi szkodliwymi
substancjami
na
obszarze
Morza
Bałtyckiego,
włączając
Zalew
Wiślany/Kaliningradzki - podpisana dnia 6 grudnia 2010 r., weszła w życie w dniu
20 maja 2011 r. W 2011 r. rozpoczęto konsultacje projektu Protokołu pomiędzy
Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej a Ministerstwem Infrastruktury
dotyczącego wejścia w życie Wspólnego rosyjsko-polskiego planu współdziałania
w razie wypadku zanieczyszczenia na Morzu Bałtyckim oraz samego Wspólnego
planu, będącego załącznikiem do Protokołu.
2. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Federalnej Niemiec o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami
i innymi substancjami szkodliwymi w obszarze Morza Bałtyckiego. W dniu
8 marca 2011 r. Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji
Umowy. Projekt został przekazany do konsultacji Stronie niemieckiej. W 2012 r.
planowane jest kontynuowanie negocjacji projektu Umowy. Planowane jest spotkanie
negocjacyjne w Warszawie.
3. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej
o transporcie morskim - podpisana dnia 6 grudnia 2010 r. w Warszawie, weszła w
życie w dniu 23 czerwca 2011 r.
4. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki
Iranu o transporcie morskim. Umowa została parafowana w czerwcu 2008 r. Strona
irańska notą dyplomatyczną z dnia 14 października 2010 r. wyraziła gotowość do
podpisania projektu Umowy. W dniu 4 lutego 2011 r. został skierowany wniosek
Ministra Infrastruktury do Prezesa Rady Ministrów o udzielenie zgody na podpisanie
projektu Umowy. W wyniku uzgodnień międzyresortowych w dniu 9 marca 2011 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało, iż w związku z obecnie istniejącymi
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sankcjami międzynarodowymi wobec Iranu, projekt Umowy nie może zostać
podpisany, aż do momentu zniesienia tych sankcji.
5. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki
Arabskiej o transporcie morskim. W dniu 26 listopada 2010 r. Prezes Rady
Ministrów wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji Umowy. W dniu 28 lutego 2011 r.
notą dyplomatyczną z dnia 23 lutego 2011 r. Strona polska została zaproszona do
Damaszku na rozpoczęcie negocjacji projektu Umowy w dniach 30-31 marca 2011 r.
Negocjacje nie odbyły się z powodu zamieszek na tle politycznym w Syryjskiej
Republice Arabskiej. Następne spotkanie odbędzie się w terminie uzgodnionym
w drodze dyplomatycznej.
6. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turcji o transporcie
morskim. W dniu 21 marca 2011 r. została udzielona przez Prezesa Rady Ministrów
zgoda na rozpoczęcie negocjacji ww. projektu Umowy. W dniu 7 kwietnia 2011 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało notę dyplomatyczną do Ambasady
Republiki Turcji w Warszawie, informującą o gotowości Strony polskiej do
rozpoczęcia negocjacji projektu Umowy. Strona turecka zaprosiła Stronę polską na
rozpoczęcie pierwszej rundy negocjacji do Ankary.
7. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji
o transporcie morskim. W dniu 12 stycznia 2011 r. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych notą dyplomatyczną poinformowało Stronę malezyjską o gotowości
Strony polskiej do rozpoczęcia negocjacji ww. projektu Umowy. Jednocześnie Strona
polska zaprosiła Stronę malezyjską do przyjazdu do Warszawy na negocjacje. Strona
malezyjska przesłała swój kontrprojekt Umowy w dniu 30 czerwca 2011 r. i dalsze
negocjacje odbywają się drogą korespondencyjną. W 2012 r. planowane jest spotkanie
negocjacyjne w Warszawie.
8. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Azerbejdżanu o transporcie morskim. Ministerstwo Infrastruktury otrzymało projekt
Umowy Strony azerskiej w drodze dyplomatycznej w dniu 30 czerwca 2011 r. Projekt
polski Umowy obecnie znajduje się na końcowym etapie uzgodnień
międzyresortowych. Rozpoczęcie procesu negocjacji projektu Umowy planowane jest
w Warszawie w II połowie roku 2012 r.
9. Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o transporcie
morskim. W dniach 9-10 grudnia 2010 r. odbyła się pierwsza tura negocjacji projektu
Umowy, w wyniku których Strony opracowały wspólny tekst. W dniu 25 listopada
2011 r. w Krakowie w ramach sesji Partnerstwa Wschodniego odbyło się
zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury spotkanie z Ministrem Gospodarki
i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji, podczas którego ustalono, że kolejna runda
negocjacji projektu Umowy odbędzie się w lutym 2012 r. w Tbilisi.
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V.

Konwencje w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
1. Zakończono negocjacje Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
oraz Protokołu do Umowy.
2. W dniu 7 marca 2011 r. podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą
Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do
przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie
międzynarodowym.
3. W dniu 13 września 2011 r. podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
4. W dniu 2 grudnia 2011 r. podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską
a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do
przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie
międzynarodowym.

Podkreślić należy, że powyższe Umowy rozdzielają pomiędzy Umawiające się Państwa m.in.
prawo do opodatkowania zysków osiąganych z eksploatacji w transporcie międzynarodowym
statków morskich oraz opodatkowania marynarzy, wykonujących pracę na pokładzie statku
morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym.
VI.

Działania Rządu RP w obszarze prawno – międzynarodowym

W 2011 r. przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej aktywnie uczestniczyli w pracach grup
roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych
systemu Narodów Zjednoczonych oraz organizacji regionalnych, których zakres działalności
dotyczył spraw morskich. W szczególności wymienić należy zaangażowanie
Rzeczypospolitej Polskiej w działalność podmiotów bezpośrednio zajmujących się sprawami
zintegrowanej polityki morskiej:
1. Grupa Ekspertów Państw Członkowskich do spraw Zintegrowanej Polityki Morskiej
wraz z podgrupami roboczymi (grupa KE)
W 2011 r. Grupa Ekspertów Państw Członkowskich do spraw Zintegrowanej Polityki
Morskiej spotykała się średnio raz na kwartał. Grupa stanowi najistotniejsze forum
wymiany informacji dotyczących prowadzenia polityki morskiej na szczeblu UE i państw
członkowskich.
Przedmiotem prac Grupy było omówienie postępów w dziedzinie zarządzania morskiego
oraz wdrażania zintegrowanej polityki morskiej na szczeblu UE i w poszczególnych
państwach członkowskich UE. Poruszano kwestie dotyczące problematyki Blue Growth,
omówiono wyniki Konferencji ministerialnej podczas Prezydencji Cypryjskiej w Radzie
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UE poświęconej zintegrowanej polityce morskiej. Omawiane były kwestie związane ze
strategiami Unii Europejskiej dla Adriatyku oraz Oceanu Atlantyckiego. Przedmiotem
prac były też m.in. instrumenty przekrojowe zintegrowanej polityki morskiej UE –
morskie planowanie przestrzenne i wiedza o morzu, a także kwestia wzrostu i zatrudnienia
w sektorze morskim. Podczas posiedzeń Grupy poruszano problematykę instrumentów
finansowych dedykowanych zintegrowanej polityce morskiej w kontekście prac nad
Programem na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej w obecnej
perspektywie finansowej. Omówiono też założenia Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w perspektywie lat 2014 – 2020.
2. Grupa Przyjaciół Prezydencji Rady UE do spraw Zintegrowanej Polityki Morskiej
Grupa Przyjaciół Prezydencji do spraw Polityki Morskiej jest formacją Rady UE na
poziomie ekspertów omawiającą zagadnienia z zakresu Zintegrowanej Polityki Morskiej
UE. Grupa istnieje od 2007 r. i zajmuje się głównie dyskutowaniem projektów
pozalegislacyjnych przedstawianych przez Komisję Europejską, a także przygotowuje
projekty Konkluzji w sprawie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej na poziomie
UE. Pod koniec 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła Grupie po raz pierwszy projekt
legislacyjny rozporządzenia 1255/20111), dotyczącego finansowania Zintegrowanej
Polityki Morskiej do 2013, czyli w ramach obecnej perspektywy finansowej. Dokument
ten był głównym tematem prac Grupy w 2011 r. Poza rozporządzeniem 1255/2011 Grupa
przygotowała projekty Konkluzji Rady w sprawie Zintegrowania Systemów Nadzoru
Morskiego2) oraz Konkluzje Rady dotyczące Zintegrowanej Polityki Morskiej UE3).
Prace nad rozporządzeniem 1255/2011 zakończyły się podczas polskiej Prezydencji
w pierwszym czytaniu Parlamentu RP. W pierwszej połowie 2011 r. pod przewodnictwem
węgierskiej Prezydencji odbyło się osiem spotkań, w czasie polskiego przewodnictwa
w Radzie UE zorganizowano siedem spotkań.
3. Grupa Ekspercka Rady Państw Morza Bałtyckiego do spraw Polityki Morskiej
(Council of the Baltic Sea States Expert Group on Maritime Policy - CBSS EGMP)
W 2011 r. odbyły się trzy posiedzenia Grupy Eksperckiej CBSS do spraw Polityki
Morskiej: w dniach 10-11 marca w Oslo, w dniu 18 czerwca w Gdańsku i w dniu
9 października w Berlinie.
W pierwszej połowie 2011 r. kontynuowała przewodnictwo Norwegia, zaś w drugiej
połowie roku roczne przewodnictwo w Grupie objęła Republika Federalna Niemiec.
W związku z faktem, że CBSS EGMP jest grupą, która realizuje priorytet działania CBSS
1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
ustanawiające Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej (Dz. Urz. UE L 321 z
5.12.2011, str. 1, z póżn. zm.).
2)
Council conclusions on integration of Maritime Surveillance Towards the integration of maritime surveillance:
A common information sharing environment for the EU maritime domain 3092nd GENERAL AFFAIRS
Council meeting Brussels, 23 May 2011.
3)
Conclusions on integrated maritime policy 3139th ENVIRONMENT Council meeting Brussels, 19 December
2011.
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„rozwój gospodarczy”, kontynuowano działania na rzecz poprawy konkurencyjności
i budowania pozycji regionu Morza Bałtyckiego jako regionu modelowego w dziedzinie
najlepszych praktyk morskich i zrównoważonego współistnienia rozwiniętego sektora
gospodarki morskiej oraz właściwej ochrony środowiska morskiego. Podczas posiedzeń
Grupy poruszano m.in. problematykę wykorzystania LNG jako paliwa żeglugowego,
rozwoju morskich klastrów gospodarczych, zatrudnienia w sektorze morskim. Omawiano
także problematykę Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, w tym kontekście
przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił informację nt. projektu flagowego
pn. „Stworzenie sieci centrów doskonalenia i kształcenia morskiego”.
VII.

Stanowiska Rządu RP przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich
do następujących dokumentów legislacyjnych UE:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 302/2009 dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka
błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym - COM(2011)
330) – przyjęte przez KSE w dniu 21 czerwca 2011 r.
2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach żeglugowych
(Dz. Urz. WE L 121 z 11.5.1999, str. 13, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 24, str. 17, z późn. zm.) – przyjęty przez KSE w dniu
26 sierpnia 2011 r.
3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w sprawie minimalnego
poziomu wyszkolenia marynarzy – przyjęty przez KSE w dniu 28 września 2011 r.
4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego
rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych COM(2011)566 – przyjęty przez KSE w dniu 7 października 2011 r.
5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej –
przyjęty przez KSE w dniu 5 grudnia 2011 r.
VIII. Stanowiska Rządu RP przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich
do następujących dokumentów pozalegislacyjnych UE:
1. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia porozumienia o środkach
stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym,
nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN) oraz ich
powstrzymywania i eliminowania - COM(2010) 792) – przyjęty przez KSE w dniu
28 stycznia 2011 r.
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2. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - Unia Europejska
i sąsiednie regiony: nowa koncepcja współpracy w dziedzinie transportu COM(2011) 415 – przyjęty przez KSE w dniu 18 lipca 2011 r.
3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Rozwój strategii morskiej na rzecz
obszaru Oceanu Atlantyckiego – COM(2011) 782 – przyjęty przez KSE w dniu
23 grudnia 2011 r.
IX.

Polskie porty morskie

Jako porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w ustawie z dnia 20 grudnia
1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179), zwanej dalej
„ustawą o portach i przystaniach morskich”, wskazane zostały cztery porty zlokalizowane: w
Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie i w Świnoujściu. Podmiotami zarządzającymi nimi
aktualnie są trzy spółki:
 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie,
 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku,
 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni.
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa tych spółek określony został w art. 7 ustawy
i obejmuje m.in.:
1) zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową;
2) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu;
3) budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej;
4) pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu;
5) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej;
6) zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu
przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

1. Port w Gdańsku
W 2011 r. w morskim porcie Gdańsk kontynuowane były projekty rozwojowe w zakresie
rozbudowy potencjału realizującego politykę bezpieczeństwa energetycznego państwa,
wzrostu potencjału przeładunkowego oraz dostępności portu. Znacząca część tych projektów
realizowana była w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Podstawowe projekty rozwojowe Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. to:
- Budowa stanowisk T1 do obsługi przeładunków produktów pochodzenia naftowego –
inwestycja Naftoportu. W 2011 r. trwały prace projektowe. Rozpoczęta została realizacja
projektu.
- Budowa bazy składowania ropy i produktów pochodzenia naftowego – inwestycja
prowadzona przez PERN. Zapewniona została umowna rezerwacja terenów pod realizację
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projektu. ZMPG S.A. rozpoczęła wycinkę drzew na terenie rezerwowanym. Prowadzono
negocjacje umowy pomiędzy ZMPG S.A. i PERN.
- Budowa bazy przeładunku ładunków masowych sypkich, w tym węgla, dla relacji
importowej – inwestycja Spółki Port Północny. W 2011 r. inwestor uzyskał pozwolenie na
budowę i do końca roku prowadził działania mające na celu zapewnienie finansowania
inwestycji.
- Rozbudowa potencjału terminalu kontenerowego DCT – inwestycja DCT. Uzgodniono
poszerzenie terenów dzierżawionych pod inwestycję. ZMPG S.A. uzyskał zgodę na zawarcie
umowy dzierżawy na tereny przeznaczone dla DCT w trybie bezprzetargowym.
1.1. Realizowane ważniejsze inwestycje portowe:






przebudowa linii nabrzeżowej Nabrzeża Oliwskiego,
przebudowa odcinka Nabrzeża Westerplatte,
modernizacja Nabrzeża Rudowego,
budowa chłodni na Nabrzeżu WOC,
przebudowa Nabrzeża Bytomskiego.
1.2.

Poprawa dostępu drogowego

„Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego” - projekt obejmuje budowę Trasy
Sucharskiego na odcinku o długości około 9 km: od Węzła Olszynka (łączy Trasę
z Obwodnicą Południową Gdańska), poprzez Węzeł Ku Ujściu, do Terminalu Promowego
Westerplatte. Planowany termin realizacji przedmiotowego projektu to lata 2011 – 2013.
„Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego” - celem
projektu jest budowa i przebudowa kolejnych odcinków Trasy Słowackiego zlokalizowanych
pomiędzy portem lotniczym im. Lecha Wałęsy a Węzłem Ku Ujściu. Projekt zakłada budowę
Trasy o długości około 10 km, składającej się z czterech odcinków (w tym tunel pod Martwą
Wisłą). Cała inwestycja realizowana jest w latach 2011 – 2014.
Realizacja obu projektów stanowi istotny element układu komunikacyjnego Gdańska, ważny
nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania Portu, ale również miasta i całej aglomeracji
trójmiejskiej. Pozwoli ładunkom portowym na bezkolizyjny transport w kierunku autostrady
A-1. Trasa Sucharskiego, która będzie łączyła się z Obwodnicą Południową Gdańska,
umożliwi wyjazd z miasta, a także z rejonów portowych z ominięciem centrum miasta.
1.3.

Poprawa dostępu kolejowego

„Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia
kolejowa)” – POIiŚ 7.2-4.1 oraz „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk
(most + dwutorowa linia kolejowa) – prace przygotowawcze” – POIiŚ 7.2-4.2. - obejmuje
przebudowę linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny wraz z budową
nowego, dwutorowego mostu kolejowego nad Martwą Wisłą. Efektem realizacji projektu
będzie poprawa parametrów technicznych obiektów. Projekt mający kluczowe znaczenie dla
30

perspektyw rozwojowych Portu Zewnętrznego jest na etapie sporządzania projektu
budowlanego. Przewidywane zakończenie realizacji w 2014 r.
1.4.

Poprawa dostępu od strony morza

Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego w Gdańsku, Etap I – przebudowa Falochronu
Wschodniego (POIiŚ 7.2-7) oraz modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego w Gdańsku,
Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie (POIiŚ 7.2-8) – oba
projekty realizowane są przez Urząd Morski w Gdyni. Modernizacje dotyczące Portu
Wewnętrznego służą przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa żeglugi.
1.5.

Rozwój usług portowych

W 2011 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S. A. podpisał nowe umowy o rejestrację
regularnych linii żeglugowych z następującymi liniami żeglugowymi:
data
podpisania
umowy
25.03.2011 r.

armator

Seaway Logistics

agent

Baltic
Shipping
Agency

deklarowana
częstotliwość

2 x miesiąc

trasa

Hull-Gdańsk-Hull

21. 06. 2011 r. Delta Shipping Lines Safe Shipping 1-2 x tydzień porty Europy
Gdańsk(GTK)
St.Petersburg
11. 07. 2011 r. Balex
Energia
i Drapol
Górnictwo
Morskie Trading
S.A.
10. 10.2011 r.

Zach.

1-4 x tydzień Gdańsk-Ławica Słupska

Spliethoff
Transfennica 1 x miesiąc
Bevrachgtingskantoor Polska

Gdańsk-Antwerpia-porty
Europy Zach. – porty
Ameryki Pn. – porty
Ameryki Pd.

Źródło: Zarząd Portu Gdańsk S. A.

1.6.

Przeładunki morskie w Porcie Gdańsk w 2011 r.

W 2011 r. wielkość przeładunków wykonanych w Porcie Gdańsk wyniosła 25 305,5 tys. ton
i była niższa o 1 876,6 tys. ton, tj. o 6,9% od zeszłorocznej. Był to czwarty wynik w historii
Portu Gdańskiego po drugim, jaki port osiągnął w 2010 r. Największe spadki zanotowano
w grupach ładunkowych: węgiel i koks (-43,7%) oraz paliwa płynne (-27,9%). Największą
dynamikę wzrostu wykazały ładunki: inne masowe (+86,8%) i drobnica (+19,0%). Znacznie
zwiększyły się obroty kontenerami (wzrost o 175 056 TEU, tj. +34,4%), przy czym wzrosty te
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-

odnotowano głównie na Terminalu Kontenerowym DCT (wzrost przeładunków w TEU
+44,2%).
Przeładunki morskie w Porcie Gdańsk w 2011 r. (w tonach)
Grupa towarowa

Przeładunki

Paliwa płynne

10 387 872

Węgiel i koks

1 789 259

Ruda

11 101

Inne masowe

5 000 645

Drewno

797

Zboże

816 123

Drobnica

7 299 691

w tym: kontenery (TEU)

685 643

Razem

25 305 488

Źródło: Zarząd Portu Gdańsk S. A.

1.7.

Ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. stosuje zasadę
minimalizacji emisji zanieczyszczeń poprzez:
– wydawanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenach portowych
warunków oraz zaleceń określających sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń,
– zorganizowanie odbioru odpadów ze statków prowadzone zgodnie ze standardami
dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w
sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości
ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 81, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 358, z późn. zm.) oraz zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA),
– stosowanie w inwestycjach i modernizacjach realizowanych przez ZMPG S.A.
nowoczesnych technologii maksymalnie ograniczających negatywne oddziaływanie na
środowisko,
– docelowe założenie podczyszczania wszystkich ścieków opadowych odprowadzanych
z terenów ZMPG S.A. W ramach modernizacji oraz nowych inwestycji na kanalizacji
opadowej instalowane są urządzenia podczyszczające – zgodnie z powyższym założeniem
w 2011 r. zmodernizowano zlewnię dwóch wylotów.
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1.8.

Inne działania Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w 2011 r.

W maju 2011 r. zaczęły zawijać do Gdańska największe kontenerowce świata mogące
przewieźć jednorazowo 15,5 tys. TEU firmy „Maersk Line” w ramach bezpośredniego
serwisu kontenerowego Gdańsk – Azja, a w czerwcu 2011 r. Deepwater Container Terminal
(DCT) przeładował milionowy kontener od momentu swojego uruchomienia.
W kwietniu 2011 r. podpisano aneks z Firmą Malteurop Polska Sp. z o.o. na budowę
Gdańskiego Terminalu Masowego w porcie wewnętrznym o zdolności przeładunkowej
400.000 ton.
Uzyskano zgodę Walnego Zgromadzenia ZMPG na wydzierżawienie spółce PERN terenów
przy Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej w porcie wewnętrznym i rozpoczęto negocjację
Umowy dzierżawy i budowy Bazy przeładunku towarów masowych chemicznych i suchych.
Uzyskano niezbędne zgody i rozpoczęto przygotowywanie terenów pod inwestycję PERN, tj.
budowę Bazy zbiornikowej ropy i produktów ropopochodnych oraz ich dystrybucji.
W listopadzie 2011 r. uruchomiono budowę dużej chłodni składowej dla składowania ryb
mrożonych na terenie Wolnego Obszaru Celnego o powierzchni 10.000 m2.
Rozpoczęto spór przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie decyzji
Prezydenta Miasta Gdańska, jako organu podatkowego, dotyczących wymiaru podatku od
nieruchomości. Negatywne dla ZMPG S.A. rozstrzygnięcie sporu skutkować będzie, od roku
2005 do chwili obecnej, poważnym obciążeniem finansowym wywierającym wpływ na
możliwości inwestycyjne ZMPG S.A.
2. Port w Gdyni
2.1. Realizacja Planu Inwestycyjnego 2011 r.
Plan nakładów inwestycyjnych na rok 2011 zawierał zadania inwestycyjne na kwotę 54,8 mln
zł, w tym 42,2 mln na rozbudowę publicznej infrastruktury portowej (nabrzeża, drogi, tory
kolejowe, sieci), 10,8 mln na suprastrukturę (place składowe, budynki magazynowe, biurowe
itp.) i 1,7 mln zł na zakupy inwestycyjne.
Realizacja ogółem planu inwestycji w 2011 r. wyniosła 47,4 mln zł, tj. 86% wartości
planowanych (w tym infrastruktura 90%; suprastruktura 77% i zakupy 61%).
Zasadniczy wpływ na poziom realizacji planu miało wydłużenie się procedur
administracyjnych i przetargowych dwóch zadań - „Dostęp drogowy i kolejowy do
wschodniej części portu” i „Przebudowa budynku Polska 13”. Spowodowało to zawarcie
umów z wykonawcami (o wartości odpowiednio 27,87 mln i 17,5 mln) i rozpoczęcie robót
budowlanych dopiero pod koniec 2011 r., a w efekcie wydatkowanie w 2011 r. na te dwie
inwestycje w sumie 1,6 mln zamiast planowanych 5,7 mln zł.
2.2. Realizacja „Strategii Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015”
Zatwierdzona przez WZA ZMPG S.A. w 2003 r. „Strategia Rozwoju Portu Gdynia do roku
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2015” określa m. in. kluczowe przedsięwzięcia i obszary inwestycyjne, przewidzianymi do
sfinansowania ze środków własnych spółki, funduszy unijnych i środków Gminy Gdynia.
W latach 2003–2011 na realizację zadań inwestycyjnych realizujących zapisy Strategii
poniesiono ogółem nakłady w kwocie 819,0 mln zł, tj. 77% przy upływie czasu 69%.
2.3. Rozwój usług portowych
W 2011 r. w Porcie Gdynia przeładunki morskie prowadziły 23 podmioty o zróżnicowanym
potencjale. Większość podmiotów wykonujących przeładunki morskie zlokalizowanych jest
w obrębie granic Portu Gdynia.
W obrębie granic portu i na terenach ZMPG S.A. przeładunki morskie wykonywało w 2011 r.
10 podmiotów o zróżnicowanym potencjale. Warunki funkcjonowania tych podmiotów
w oparciu o infrastrukturę ZMPG S.A. regulują umowy najmu i dzierżawy gruntów. Na dzień
31 grudnia 2011 r. ZMPG S.A. związany był 422 umowami na najem i dzierżawę gruntów,
budynków i pomieszczeń w budynkach oraz budowli, w tym placów.
W 2011 r. przeładunki morskie wykonywały spółki zależne/stowarzyszone ZMPG S.A.:
Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. BTDG (2080,5 tys. ton) oraz Bałtycka
Baza Masowa Sp. z o.o. (550,4 tys. ton). Ponadto przeładunki wykonywały spółki
sprywatyzowane:
- MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. (3795,7 tys. ton) – prywatyzacja
w 2011 r.,
- BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. (3539,7 tys. ton),
- Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. (495,7 tys. ton),
- Portowy Zakład Techniczny S.A. (6,7 tys. ton).
Pozostałe spółki, wykonujące przeładunki morskie, z którymi ZMPG S.A. był w 2011 r.
związany umowami na najem i dzierżawę gruntów to:
- Westway Terminal Poland Sp. z o.o. (44,3 tys. ton),
- Stena Line Polska Sp. z o.o. (2055 tys. ton – przewozy promowe),
- Yeoman Poland" Sp. z o.o. (573,8 tys. ton – kruszywa),
- Górażdże Cement S.A. (67,4 tys. ton).
Poza przedsiębiorstwami świadczącymi usługi przeładunków morskich usługi portowe
świadczy wiele podmiotów związanych z obsługą morskich i lądowych środków transportu
oraz ładunków, wśród których najważniejsze to:
- Kuusakoski Sp. z o.o. (usługi składowania złomu),
- Chiquita Poland Sp. z o.o. (usługi składowania owoców),
- Mostva Sp. z o.o. (usługi PDI Pre Delivery Inspection nowych samochodów),
- Ref-Con Service Sp. jawna (usługi depot),
- Balticon S.A. (usługi depot),
- Contex s.c. (usługi depot),
- TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. (usługi logistyczno-magazynowe),
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- Morska Agencja Gdynia Sp. z o. o. (usługi logistyczno-magazynowe),
- Rolls-Royce Marine Poland Sp. z o.o. (morskie centrum serwisowe).
Najważniejsze spółki świadczące usługi portowe w Porcie Gdyni:
BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. Uruchomiony w 1979 r. przy obecnej
zdolności przeładunkowej na poziomie 750 000 TEU i potencjalnej wydajności wynoszącej
1,2 mln TEU ten zlokalizowany w porcie Gdynia Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) jest
jednym z największych morskich terminali kontenerowych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz
w rejonie Morza Bałtyckiego. W rekordowym 2007 r. BCT przeładowało blisko pół miliona
TEU, a w 2011 r. przeładowano 361.856 TEU.
Gdynia Container Terminal S.A. (GCT). Terminal rozpoczął działalność przeładunkową
kontenerów w 2006 r. i bardzo szybko stał się znaczącym portem kontenerowym w regionie
dla wielu armatorów. GCT jest terminalem dowozowym łączącym Rzeczpospolitą Polską
i porty bazowe w Bremerhaven, Hamburgu i Rotterdamie, a także centrum załadunkowym dla
polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. Terminal zlokalizowany jest w granicach Portu
Gdynia, ale nie na terenach będących własnością ZMPG S. A. W 2011 r. przeładowano
w terminalu 246.384 TEU.
BTDG - Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o.
świadczy usługi przeładunku, sztauowania i składowania różnorodnej drobnicy: wyrobów
stalowych, ładunków workowanych (np. ryżu, cukru, mleka w proszku, ziarna kakaowego
i kawy, nawozów sztucznych itp.), a także bloków granitowych, sztuk ciężkich, ładunków
ponadgabarytowych i kontenerów oraz biomasy. Postępuje uniwersalizacja tego terminalu.
Oprócz tradycyjnych towarów drobnicowych w 2011 r. spółka przeładowała znaczące ilości
ładunków masowych, w tym: węgiel (60.526 ton), koks (195.996 ton) i śruta sojowa (308.354
ton).
Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. to najnowocześniejszy w Rzeczypospolitej Polskiej
terminal przeznaczony do obsługi wszelkiego rodzaju ładunków zbożowych takich, jak:
pszenica, jęczmień, żyto, nasiona rzepaku oraz pasz jak: śruta sojowa, rzepakowa i wysłodki
buraczane. Usytuowany jest na terenie portu gdyńskiego na dwóch Nabrzeżach: Indyjskim
i Norweskim.
Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. to Spółka powołana w 1997 r. przez Port Gdynia Holding
S.A. oraz Zakłady Azotowe Puławy S.A. W latach 1997-1999 wybudowane zostały dwa
terminale przeładunkowo-składowe, jeden do obsługi ładunków masowych płynnych, drugi
do obsługi ładunków masowych sypkich luzem. BBM świadczy usługi przeładunkowoskładowe takie, jak: przeładunek ładunków masowych sypkich i płynnych; składowanie
ładunków masowych sypkich i płynnych; konfekcjonowanie ładunków masowych sypkich
(big-bag).
MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem
działalności MTMG jest świadczenie usług przeładunkowych, składowania i big - bagowania
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ładunków masowych, tj.: węgla i koksu, zbóż i pasz, rud, innych ładunków masowych
suchych i płynnych, w tym chemikaliów, ropy i przetworów naftowych. Terminal
zlokalizowany jest wokół basenów II i III.
W 2011 r. zakończono postępowanie prywatyzacyjne spółki. ATIC SERVICES Paryż
przedstawił najkorzystniejszą ofertę nabycia udziałów MTMG i temu oferentowi ZMPG S. A.
zbył 100% udziałów w MTMG. ATIC Services jest europejskim liderem w logistyce
ładunków masowych, głównie węgla.
2.4.

Przeładunki morskie w Porcie Gdynia w 2011 r.

Rok 2011 był drugim rokiem ożywienia obrotów portowych w Porcie Gdynia po dwuletnim
kryzysie. Wzrostowi masy towarowej (o 8% w stosunku do 2010 r.) towarzyszyło
zmniejszenie ilości zawinięć statków (o 4%). Przeładunki gdyńskiego portu w ostatnich latach
obrazuje wykres 1.
Wykres 1.

Przeładunek w Porcie Gdynia w latach 1990-2011 w podziale na grupy
ładunkowe (w tys. ton)

Źródło: Zarząd Portu Gdynia S. A.

Wśród operatorów portowych największe obroty ładunkowe zanotował w 2011 r. Morski
Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. – 23,9% całości obrotu portowego. Kolejne
najważniejsze terminale to Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. (BCT) – 22,3%,
Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) - 15,34%, Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp.
z o.o. (BTDG) – 13,08%, Stena Line 12,92%, Yeoman -3,6%, Bałtycka Baza Masowa Sp.
z o.o. (BBM) - 3,45% i Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. (BTZ ) – 3,12%.
W Porcie Gdynia przeładunki wiodącej grupy towarowej – drobnicy osiągnęły poziom 9,6
mln ton, tj. o ponad 1,4 mln ton więcej niż w 2010 r. (+17%).
W gdyńskich terminalach: BCT – Bałtyckim Terminalu Kontenerowym Sp. z o.o., GCT –
Gdynia Container Terminal S.A. oraz BTDG Sp. z o.o. przeładowano łącznie 616.441 TEU,
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wobec 485.255 TEU w 2010 r. (wzrost o 27%) i 378.340 TEU w roku 2009. Liderem
pozostaje BCT- 361.856 TEU wobec 281.142 TEU rok wcześniej. Wzrost do 246.384 TEU
wobec 199.140 TEU zanotował terminal GCT, a BTDG zanotował wzrost do 8201 z 4973
TEU, przeładowywanych głównie w relacjach ro-ro.
O 6% wzrosły w 2011 r. przewozy na linii promowej Gdynia – Karlskrona. W obrotach ro-ro
zwiększeniu uległy przeładunki naczep (+83 tys. ton), drobnicy sto-ro (+ 58 tys. ton).
Zwiększeniu uległy też przeładunki papieru sto-ro (+23 tys. ton) i papieru przewożonego na
RT (+ 24 tys. ton).
Praktycznie ustały przeładunki kęsów (-52 tys. ton), przeładunki prętów spadły o 45 tys. ton,
a szyn o 19 tys. ton. O ponad 50% wzrósł natomiast przeładunek konstrukcji stalowych
(+ 29 tys. ton), a o 17% przeładunki blachy (łącznie 50 tys. ton).
W 2011 r. przeładowano o 462 tys. ton więcej (tj. 20,0%), niż w ubiegłym roku, towarów
z grupy inne masowe. Wzrost związany jest przede wszystkim z większym o 295 tys. ton
przeładunkom kruszyw (łącznie 1.276 tys. ton), ładunkom klasyfikowanym jako
biomasy/ekspelery (łącznie 179 tys. ton) i wyższym o 61 tys. ton przeładunkom siarki.
Nowym ładunkiem są pelety drzewne (+ 40 tys. ton). Więcej (+ 37 tys. ton) przeładowano
także złomu, którego obroty osiągnęły 114 tys. ton.
O 11% wzrosły przeładunki cementu (łącznie 67 tys. ton), o 26% eteru (łącznie 78 tys. ton),
spadły zaś przeładunki skalenia luzem (-14 tys. ton). Przeładowano mniej melasy (-14 tys.
ton) i olejów jadalnych (-13 tys. ton).
Na niezmienionym poziomie pozostał przeładunek siarczanu amonu, osiągając 265 tys. ton.
Przeładunki UAN wzrosły o 3% i sięgnęły 203 tys. ton. Pozyskano mniejsze (o 29 tys. ton)
przeładunki saletrzaku luzem.
W 2011 r. zanotowano spadek przeładunków węgla i koksu o 17%. Ograniczony (o 335 tys.
ton) przeładunek węgla w części rekompensował zwiększony o 51 tys. ton przeładunek
koksu.
O 5% spadły przeładunki grupy zbóż i pasz osiągając 1587 tys. ton. Spadek wynikał przede
wszystkim z ograniczenia przeładunków śruty sojowej (o 120 tys. ton). Przeładowano o 67
tys. ton więcej pszenicy i o 33 tys. ton więcej kukurydzy. Praktycznie ustały przeładunki żyta
(-94 tys. ton) i śruty rzepakowej (-20 tys. ton). W ograniczonym stopniu przeładowywano
pszenżyto i jęczmień, których łącznie przeładowano mniej o 50 tys. ton.
Poziom przeładunku ropy i przetworów naftowych spadł w stosunku do roku 2010 o 36% (tj.
326 tys. ton). Najistotniejszym asortymentem w tej grupie ładunkowej pozostał olej
napędowy, którego import spadł w porównaniu do roku ubiegłego o 266 tys. ton i osiągnął
505,5 tys. ton. Praktycznie ustały przeładunki oleju opałowego (-32 tys. ton).
Łączne przeładunki Portu Gdynia w 2011 r. były wyższe o 8% w stosunku do 2010 r.
Najwyższą dynamiką charakteryzował się okres styczeń-maj, ze średnią dynamiką +15%.
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Wykres 2.

Dynamika r/r przeładunków miesięcznych w Porcie Gdynia w latach 20052011 (w %) wraz z trendem

Rok 2011 był dla Portu Gdynia kolejnym rokiem korzystnej koniunktury przeładunków.
Pomimo niższej dynamiki r/r w drugiej połowie 2011 r. należy zwrócić uwagę na stabilizację
miesięcznych przeładunków powyżej poziomu 1.300 tys. ton, także w tradycyjnie słabszych
miesiącach listopad–grudzień.
Wykres 3.

Przeładunki miesięczne w Porcie Gdynia w latach 2004-2011 (w tonach) wraz
z trendem

Źródło: Zarząd Portu Gdynia S. A.

2.5.

Ochrona środowiska morskiego

ZMPG S.A. dokonał aktualizacji „Portowego planu gospodarowania odpadami oraz
pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia”, który został poddany
konsultacjom z użytkownikami. Uwagi od firm odbierających odpady statkowe zostały
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uwzględnione w ostatecznej wersji planu, złożonej do Marszałka Województwa Pomorskiego
celem wydania decyzji zatwierdzającej. Procedura jest w toku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w Porcie Gdynia prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów. W 2011 r. odebrano i zagospodarowano 5 695 m3 odpadów zaolejonych, 4 695 m3
śmieci i 5 699 m3 ścieków.
2.6.

Ochrona wód basenów portowych

W 2011 r. akweny portowe były całodobowo zabezpieczane na wypadek wystąpienia rozlewu
olejowego poprzez stałe patrolowanie wszystkich basenów portowych, kanałów portowych
i awanportu przy pomocy specjalistycznej jednostki pływającej. W 2011 r. z wód portowych
będących w jurysdykcji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. usunięto 38 ton
zanieczyszczeń stałych, 25 m3 drewna, 1 m3 substancji ropopochodnych oraz 0,5 m3 odpadów
stałych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, powstałych w wyniku pięciu
rozlewów (w rejonie Nabrzeży Stanów Zjednoczonych, Pomorskiego, Gościnnego,
Indyjskiego, Rotterdamskiego, Francuskiego, Pilotowego, Polskiego, Śląskiego,
Holenderskiego, Szwedzkiego, Prezydenta Helskiego oraz Falochronu).
3. Port Szczecin-Świnoujście
3.1. Realizacja celów strategicznych określonych w „Strategii Rozwoju Portów
Morskich w Szczecinie i Świnoujściu”
W 2011 r. realizacja celów strategicznych określonych w „Strategii Rozwoju Portów
Morskich w Szczecinie i Świnoujściu” przebiegała zgodnie z założonym planem.
Wprowadzona we wrześniu 2010 r. aktualizacja strategii po trzech latach jej obowiązywania,
szczególny nacisk położyła na konieczność poprawy dostępu do portów, w tym od strony
przedpola poprzez modernizację toru podejściowego do Świnoujścia, urealniła zakres
i zaktualizowała terminy realizacji inwestycji.
Najistotniejszą sprawą dla realizacji celów strategicznych Zarządu Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S. A. jest poprawa dostępu do portów od strony wody poprzez modernizację
i pogłębienie toru podejściowego do Świnoujścia do głębokości 16,7 m oraz modernizacja
toru wodnego Świnoujście – Szczecin w celu uzyskania głębokości 12,5 m.
Działalność inwestycyjna w 2011 r. prowadzona była w oparciu o roczny plan inwestycyjny,
który swoim zakresem obejmował głównie inwestycje infrastrukturalne, w tym inwestycje
o charakterze strategicznym, zawarte w „Strategii Rozwoju Portów Morskich w Szczecinie
i Świnoujściu do 2020 r.”
3.1.1. Budowa terminala LNG w Świnoujściu oraz budowa nabrzeża w porcie
zewnętrznym w Świnoujściu
Terminal LNG objęty ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700,
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z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”, powstaje na terenie przeznaczonym pod rozwój
portu. Terminal jest częścią lądową inwestycji, którą powszechnie nazywa się gazoportem.
W jego skład wchodzą urządzenia rozładunkowe, zbiorniki magazynujące skroplony gaz
ziemny i instalacje do regazyfikacji. Gazoport to całość przedsięwzięcia obejmującego
terminal LNG, port zewnętrzny w Świnoujściu oraz gazociąg przyłączeniowy do gazowej
sieci przesyłowej.
Projekt realizują cztery podmioty: Polskie LNG S.A. (budowa terminala LNG), Operator
Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (budowa gazociągu Świnoujście-Szczecin,
łączącego terminal z systemem przesyłowym), Urząd Morski w Szczecinie (budowa
infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego od strony morza – falochron
osłonowy), Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście (infrastruktura portowa, w tym
budowa stanowiska statkowego oraz infrastruktury, umożliwiającej zamontowanie przez
PLNG instalacji do przesyłu gazu).
Te dwie ostatnie instytucje odpowiadają za przygotowanie infrastruktury portowej na
przyjęcie dużych tankowców o pojemności sięgającej 216 tys. m3. Zgodnie z przepisami
ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Świnoujściu nadzór nad realizacją wszystkich inwestycji w zakresie terminala sprawuje
Minister Skarbu Państwa, natomiast za ich koordynację odpowiada OGP GAZ-SYSTEM
S.A., który jest również właścicielem spółki Polskie LNG S.A., powołanej w celu budowy
terminala skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.
W części naziemnej realizowane jest zadanie inwestycyjne pt. Budowa terminala
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa
i regazyfikacyjna (z wyłączeniem zbiorników LNG), które jest współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten znajduje się na Liście
projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
(POIiŚ) i wdrażany jest w ramach działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii
elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu
ziemnego (Priorytet X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii).
W dniu 6 października 2011 r. Komisja Europejska wydała zgodę (notyfikację pomocy
publicznej) na wydatkowanie do 925 mln zł z POIiŚ na realizację projektu budowy Terminala
LNG, w związku z czym dofinansowanie projektu z POIiŚ może zostać zwiększone do
maksymalnej kwoty 925 mln zł (57% wartości inwestycji, zgodnie z maksymalnym pułapem
dofinansowania dla Priorytetu X).
W lipcu 2009 r. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Polskie LNG złożyły
w Komisji Europejskiej wniosek o dofinansowanie budowy terminala LNG w Świnoujściu.
Szacunkowy koszt inwestycji realizowanej przez ZMPSiŚ S.A. wynosił 228,5 mln. zł.
Inwestycja została zaplanowana do sfinansowania ze środków EFRR w wysokości około 100
mln zł finansowania komercyjnego oraz środków własnych.
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W 2011 r. prace budowlane związane z budową stanowiska statkowego, platformy
rozładunkowej, platformy technologicznej i estakady pod rurociągi przebiegały w sposób
planowy, a zaawansowanie prac gwarantuje oddanie tej części inwestycji LNG
w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2012 r.
3.1.2. Przebudowa infrastruktury portowej w północnej części Płw. Ewa w porcie
w Szczecinie
Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowane zostało na marzec 2012 r. W 2010 r. i 2011 r.
wykonano prace związane z przygotowaniem inwestycji, w tym opracowano SIWZ na
promocję i reklamę, podpisano umowę z CUPT o dofinansowanie projektu oraz uruchomiono
przetarg publiczny na roboty budowlane, który w obecnym czasie jest w końcowej fazie
oceny zbieranych ofert.
3.1.3. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu oraz
przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu
(2 zadania inwestycyjne)
Podpisanie umów z wykonawcami nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2011 r. – drogi oraz w dniu
9 sierpnia 2011 r. – kolej. Roboty budowlane dla projektu drogowego rozpoczęły się
w kwietniu 2011 r., natomiast dla projektu kolejowego w sierpniu 2011 r. Zakończenie obu
projektów przewidywane jest na czerwiec – lipiec 2014 r.
3.1.4. Rozbudowa infrastruktury w południowej części portu w Świnoujściu
Wniosek do CUPT złożono w dniu 31 stycznia 2011 r., a podpisanie umowy
o dofinansowaniu inwestycji zaplanowano na pierwszy kwartał 2012 r. Zakończenie robót
planowane jest do końca 2014 r.
3.1.5. Rozbudowa infrastruktury dla przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału
Dębickiego w porcie w Szczecinie
W ramach Programu Inwestycyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działanie 7.4.
Rozwój Transportu Intermodalnego, ZMPSiŚ S.A. realizuje obecnie wspólnie z DB Port
Szczecin Sp. z o.o. projekt pn.: „Rozbudowa infrastruktury do przeładunków intermodalnych
w rejonie Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie”. W ramach niniejszego projektu
wybudowany zostanie nowoczesny, intermodalny terminal kontenerowy, wyposażony
w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą i sprzęt służący do przeładunku towarów.
W połowie 2011 r. projekt został umieszczony na zatwierdzonej liście rankingowej. W marcu
2011 r. została zawarta umowa z Konsorcjum Firm ENERGOPOL Szczecin
i HYDROBUDOWA Gdańsk na wykonanie rozbudowy infrastruktury do przeładunków
intermodalnych. W 2011 r. wykonano 100% zaplanowanych robót.
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3.1.6. Budowa infrastruktury portowej na Płw. Katowickim w porcie w Szczecinie
Inwestycja znajduje się na liście projektów rezerwowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W strategii jej realizacja przewidziana jest na lata
2013-2014. W 2011 r. wykonywano dokumentację techniczną, studium wykonalności oraz
złożono wniosek o dofinansowanie dla przedmiotowej inwestycji.
3.2. Rozwój usług portowych
O rozwoju usług portowych najlepiej świadczy wzrastający wolumen przeładunków, do
którego przyczynia się wzrost potencjału przeładunkowo-składowego portów Szczecin
i Świnoujście. ZMPSiŚ S.A. inwestując w budowę infrastruktury portowej umożliwia
realizację inwestycji suprastrukturalnych działających w portach w Szczecinie
i w Świnoujściu firm przeładunkowych oraz nowych inwestorów zewnętrznych.
W 2011 r. zdecydowanie powiększył się potencjał przeładunkowo-składowy dla zboża
i produktów zbożowych, poprzez uruchomienie dwóch nowoczesnych magazynów płaskiego
składowania na Nabrzeżu Słowackim w Szczecinie i Nabrzeżu Portowców w Świnoujściu
o pojemności około 50 000 ton każdy oraz obsługujących ich wydajnych urządzeń
przeładunkowych. Terminale te przeznaczone są przede wszystkim dla obsługi importu śruty
sojowej w całostatkowych partiach.
Nową jakość uzyskała też obsługa kontenerów w Szczecinie poprzez uruchomienie
przeładunków na Nabrzeżu Fińskim za pomocą dwóch suwnic nadbrzeżnych i 5 suwnic
placowych.
W końcowej fazie budowy jest baza przeładunkowo składowa eksportu kwasu siarkowego
w rejonie Nabrzeża Katowickiego w Szczecinie o zdolności przeładunkowej 200.000 ton
rocznie.
W ostatnim czasie w obu portach odnotowuje się rosnące szybko ilości oferowanej do
przeładunku importowanej biomasy. Sytuacja ta mobilizuje przeładowców do wzrostu
możliwości i poprawy jakości oferowanej obsługi.
Istotnie zwiększyły się w 2011 r. przeładunki towarów ponadgabarytowych. Dzieje się to
głównie za sprawą umiejscowionej na bezpośrednim zapleczu portu Szczecin fabryki
elementów wież wiatrowych.
Z inicjatywy Urzędu Celnego i przy udziale ZMPSiŚ S.A. powstała platforma współpracy na
rzecz uproszczenia procedur w porcie Szczecin. W ramach tej platformy Urząd Celny,
pozostałe służby kontrolne oraz spółka przeładunkowej DB Port Szczecin wdrożyły nowe
rozwiązania proceduralne wsparte odpowiednim oprogramowaniem komputerowym, co
wpisuje się w ideę „Single Window” i „One Stop Shop”, przyczyniając się znacznego
usprawnienia odprawy ładunków importowych w kontenerach.
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3.3. Przeładunki morskie w Porcie Szczecin-Świnoujście w 2011 r.
Poniżej zestawienie przeładunków zrealizowanych w granicach administracyjnych ZMPSiŚ
S.A. w 2011 r. w porównaniu do 2010 r.
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Źródło: Zarząd Portu Szczecin Świnoujście S. A.

Wbrew wcześniejszym obawom przeładunki w portach w Szczecinie i Świnoujściu w 2011 r.
były o 2,5 % wyższe niż w 2010 r. i wyniosły 21,4 mln ton, najwięcej od 1984 r. Znaczący
spadek, aż o ¼ ilości przeładowanego węgla został zrekompensowany dużym, 66% wzrostem
przeładunków w grupie inne masowe, i co bardzo istotne dla pozycji obu portów, prawie
10 % wzrostem obrotów w największej grupie ładunkowej, tj. drobnicy.
W tej grupie najistotniejszy udział mają przewozy promowe, które wzrosły w stosunku do
2010 r. o 9 % osiągając poziom 6,2 mln ton, co dowodzi znaczenia portu w Świnoujściu
w obsłudze ruchu pomiędzy Skandynawią a Europą Środkową i Południową. O ponad 30%
wzrosły też przeładunki paliw, osiągając wielkość 1,4 mln ton.
3.4. Odbiór odpadów ze statków oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na wodach
portowych
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. realizuje działania w zakresie odbioru
odpadów ze statków w porcie morskim w Szczecinie i w porcie morskim w Świnoujściu.
System odbioru odpadów ze statków jest obligatoryjny i obejmuje wszystkie statki
korzystające z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portów morskich Szczecin
i Świnoujście. W celu realizacji tego zadania ZMPSiŚ S.A. zawarł stosowne umowy
z podmiotami dokonującymi odbioru tych odpadów.
W 2011 r. zostały uzgodnione i zatwierdzone decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie Plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na wodach portowych w portach
w Szczecinie i w Świnoujściu. Planami objęte są działania związane ze zwalczaniem zagrożeń
i zanieczyszczeń na terenach i akwenach portowych stanowiących infrastrukturę portową.
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3.5. Oczyszczanie akwenów
ZMPSiŚ S.A. systematycznie utrzymuje w czystości akweny portowe w porcie w Szczecinie
i w Świnoujściu. Wody portowe zgodnie z zawartą umową z wykonawcą są oczyszczane
z części stałych oraz substancji ropopochodnych.
3.6. Monitoring środowiska
W 2011 r. prowadzony był monitoring środowiska, w szczególności w zakresie jakości wód
basenów portowych w Szczecinie i w Świnoujściu oraz badania oczyszczonych ścieków
odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu portów w Szczecinie i Świnoujściu.
W październiku 2011 r. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. otrzymał
certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opartego o System Zarządzania Jakością
ISO 9001 i System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001. Celem wprowadzanego
Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest m.in. usprawnienie zarządzania jednostką,
przełożenie strategii na codzienne działania operacyjne oraz lepszą identyfikację
pracowników z celami firmy.
X.

Działania na rzecz uproszczenia procedur w zakresie odpraw towarów w polskich
portach morskich

W 2011 r. można wskazać szereg działań Służby Celnej, zmierzających do wdrożenia
ułatwień w funkcjonowaniu obrotu towarowego i przemieszczania osób w portach,
systematycznej poprawy obsługi celnej oraz wzrostu standardów w zakresie szeroko
rozumianego bezpieczeństwa.
W zakresie obsługi zgłoszeń celnych wdrożono tzw. „inteligentne” (zasada „first out - first
cleared”) zarządzanie kolejnością zgłoszeń celnych, w przypadkach podejmowania towarów
przez zgłaszających, spedytorów i przedsiębiorców.
W celu usuwania przeszkód biurokratycznych dotyczących kontroli towarów w sytuacji, gdy
kontrole te są niezbędne, wypracowano w porcie model kontroli oparty na idei „One Stop
Shop”, tj. kontroli wykonywanych wspólnie z innymi służbami wobec wyznaczonego towaru
w jednym czasie i w jednym miejscu. Wpływa to na oszczędność czasu poświęcanego
na załatwienie formalności dotyczących kontroli przez poszczególne służby, jak
i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, którzy nie muszą przedstawiać
tego samego towaru do kontroli wielu służbom.
Służba Celna wystąpiła do Urzędu Morskiego w Szczecinie z propozycją rozbudowy systemu
kontrolno-informacyjnego dla Portów Polskich (PHICS). Do rozbudowy systemu zgłoszono
formularz IMO FAL 3 (IMO Ship’s Store Declaration), który umożliwiłby sprawniejszą
obsługę zgłoszenia celnego oraz kontrolę z analizy ryzyka. System PHICS poszerzony o ww.
funkcjonalność spełnia w idei „Single Window”, jako system elektronicznego obiegu
informacji, rolę witryny do składania dokumentów, z której informacje mogą pobierać
wszyscy użytkownicy programu.
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W 2011 r. zainicjowano projekt pilotażowy „Transhipment Pilot”, polegający na wymianie
wyprzedzających informacji o ryzyku pomiędzy portami typu „hub” a portami typu „feeder”
(dowozowymi). W projekcie uczestniczą przedstawiciele administracji celnych z siedmiu
portów morskich UE: Rotterdamu, Hamburga, Antwerpii, Le Havre, Felixstowe, Dublina oraz
Szczecina. Działania w ramach tego projektu bazują w szczególności na wymianie pomiędzy
zaangażowanymi portami wyprzedzających informacji z manifestów statkowych
o potencjalnym ryzyku, które umożliwiają Służbie Celnej w polskich portach morskich
skoncentrowanie wysiłków kontrolnych na ładunkach obarczonych wysokim ryzykiem, przy
jednoczesnym ułatwieniu obrotu dla tzw. legalnego handlu. Od momentu zainicjowania
projektu, czyli od dnia 1 kwietnia 2011 r. zanotowano w Rzeczypospolitej Polskiej łącznie
trzy przypadki zatrzymań towarów naruszających przepisy w zakresie bezpieczeństwa
produktu.
Realizowano projekt BLUE BELT dedykowany służbom celnym działającym w portach
morskich UE, umożliwiający śledzenie trasy statku. W momencie zawinięcia statku do portu
wysyłany jest automatycznie e-mail z danymi statku i informacjami o portach, do których
statek zawijał, z wyszczególnieniem także portów krajów trzecich i ze wskazaniem trasy
statku - te informacje pochodzą z systemu AIS (w ramach SafeSeaNet). Od dnia 2 maja 2011
r. e-maile są generowane automatycznie we właściwym porcie zawinięcia. Dzięki
informacjom na temat rejsu statku organy celne są w stanie doskonalić procedury związane
z odprawą, a dane pozyskiwane w ramach projektu mogą być przede wszystkim
wykorzystywane w procesie analizy ryzyka.
W październiku 2011 r. rozpoczęło działalność Krajowe Centrum RTG, które jest projektem
centralnym realizowanym przez Izbę Celną w Gdyni. Centrum ma zapewnić kompleksową
obsługę Służby Celnej w zakresie interpretacji obrazów ze skanowania, stworzyć centralną
bazę RTG, monitorować wykorzystanie sprzętu skanującego w całym kraju, a także
prowadzić wymianę informacji i doświadczeń w tym zakresie.
W 2011 r. Służba Celna prowadziła prace związane z koniecznością stosowania od dnia
1 stycznia 2012 r. art. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 177/2010 z dnia 2 marca
2010 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz. Urz. UE L 52 z 3.03.2010, str. 28, z późn. zm.). Zmiana przepisów odnosi się do
wykonywania regularnej linii żeglugowej oraz zasad udzielania pozwolenia celnego w tym
zakresie. Opracowane zostały nowe wzory formularzy wniosku i pozwolenia
na wykonywanie regularnej linii żeglugowej.
Do dnia 31 grudnia 2011 r. Służba Celna wydała 504 świadectwa statusu Upoważnionego
Przedsiębiorcy (AEO). Status AEO jest udzielany przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na
terenie Unii Europejskiej po spełnieniu odpowiednich warunków i kryteriów, określonych
przepisami prawa. Status AEO przyczynia się do obniżenia kosztów działalności
przedsiębiorstwa i daje możliwość skorzystania z uproszczonych procedur celnych.
W marcu 2011 r. na terenie Terminala Głębokowodnego DCT (Deepwater Container
Terminal) w Gdańsku odbyła się konferencja dotycząca m.in. ułatwień w handlu
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międzynarodowym i zabezpieczenia łańcucha dostaw, głównie w handlu z Chinami.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm posiadających status upoważnionego
przedsiębiorcy AEO, które obsługuje Terminal Głębokowodny w Gdańsku oaz władze DCT.
W 2011 r., po blisko trzech latach starań Służby Celnej, Port Gdańsk dołączył
do pilotażowego programu współpracy celnej Unii Europejskiej z Chinami. Pilotażowy
program bezpiecznych szlaków handlowych z Chinami (SSTL), w którym udział bierze kilka
portów UE i Chin, m.in. Antwerpia, Rotterdam, Hamburg, La Havre, Felixstowe, Genua,
Shenzen, Shanghai, Dalian i Tianjin, polega na dostarczaniu z wyprzedzeniem danych
o eksportowanych towarach do wybranych portów w UE, by ułatwić służbom celnym
przeprowadzanie analizy ryzyka jeszcze przed załadunkiem.
Wymiana informacji pomiędzy uczestniczącymi portami o przeprowadzanych kontrolach,
opartych na wspólnej analizie ryzyka, ma na celu uniknięcie dublowania kontroli po obu
stronach łańcucha dostaw. W jej efekcie, wysłana z Chin informacja o konkretnym
kontenerze i dokonanej kontroli według unijnych kryteriów pozwoli, by w Gdańsku zostały
dokonane wcześniej wszelkie formalności związane z obsługą celną tych przesyłek, które
podlegają wymianie informacji (np. papierosy, leki, części samochodowe).
Pod tym kątem będzie profilowana kontrola, by można było sprawdzić, czy pod pozorem
innych towarów nie są eksportowane z Chin, na przykład, podrabiane części samochodowe
czy papierosy. Skrócony zostanie czas obsługi przesyłek SSTL poprzez włączenie do projektu
innych służb granicznych.
Wskazać należy, że Polska Służba Celna powołała w porcie w Gdańsku specjalną grupę
funkcjonariuszy celnych, której zadaniem jest typowanie ładunków w ramach obsługi
programu SSTL.
Ponadto w 2011 r. we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznych
(ZUT) kontynuowano realizację projektu CELIFISH w celu utrzymania właściwego poziomu
kontroli w zakresie importowanych gatunków ryb. Projekt realizowany w latach 2011-2013
ma doprowadzić do opracowania przez zespół badawczy ZUT ogólnodostępnej bazy danych
umożliwiającej weryfikację deklarowanych gatunków ryb wprowadzanych na obszar celny
UE. Pozwoli to potwierdzić bądź wykluczyć prawdziwość zgłoszonego gatunku (lub łowiska)
zadeklarowanego w zgłoszeniu celnym.
XI.

Bezpieczeństwo morskie

Przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej biorą regularnie udział w posiedzeniach Komitetu
Wojskowego UE, na którym stałym punktem agendy jest informacja o podejmowanych
działaniach w ramach European Union Naval Force Somalia - Operation ATALANTA (EU
NAVFOR ATALANTA), związanych z piractwem (przeciwdziałanie, pomoc państwom
regionu itd.). Rzeczpospolita Polska przekazuje również na bieżąco Komisji Europejskiej
wymagane informacje na temat obowiązującego systemu prawnego, m.in. w odniesieniu do
Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom na morzu Międzynarodowej
Organizacji Morskiej (Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of
Maritime Navigation – SUA) oraz obowiązujących przepisów dotyczących użycia
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uzbrojonych grup ochrony lub wojska na pokładzie polskich statków. Przedstawiciel
Rzeczypospolitej Polskiej brał udział w ósmym spotkaniu Grupy roboczej do spraw prawnych
(WG2) Grupy Kontaktowej w sprawie piractwa (CGPCS) u wybrzeży Somalii, które odbyło
się w Kopenhadze w dniu 21 czerwca 2011 r.
W lipcu 2011 r. Siły Zbrojne RP skierowały dwóch oficerów Marynarki Wojennej do udziału
w operacji morskiej EU NAVFOR ATALANTA – jednego oficera do Dowództwa Operacji
(OHQ) w Northwood, drugiego oficera w charakterze asystenta oficera łącznikowego do
Sztabu Wojskowego UE w Brukseli. Celem ich działania jest monitorowanie operacji
u wybrzeży Somalii oraz opiniowanie dokumentów i koordynacja działań związanych
z wprowadzeniem zasad użycia siły i szerszym wykorzystaniem zespołów do ochrony
statków cywilnych.
Realizowano zapisy decyzji Nr 491/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia
2010 r. w sprawie opracowania procedur postępowania i sposobu współdziałania przy
stosowaniu sił oraz środków Sił Zbrojnych RP dla zapobieżenia niebezpieczeństwu
grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, które
powstało na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego.
Siły Zbrojne RP w dniach od 16 maja do 27 maja 2011 r. uczestniczyły w ćwiczeniu
dowódczo sztabowym MILEX 11 - jednym z ważniejszych przedsięwzięć wojskowych UE,
których celem było sprawdzenie współdziałania dowództwa operacji (Response Cell
zorganizowane przez Sztab Wojskowy UE) i niemieckiego Dowództwa Sił FHQ Ulm podczas
operacji zarządzania kryzysowego UE, zawierającej elementy operacji morskiej, bez
odwoływania się do wspólnych sił i środków NATO.
Ponadto Dowództwo Marynarki Wojennej brało udział w realizacji Europejskiego Celu
Operacyjnego 2010, w ramach którego rozwijano system rażenia i zwalczania okrętów
podwodnych, wsparcia działań przeciwminowych, monitorowania żeglugi i sytuacji
powietrznej nad obszarami morskimi oraz ochrony stref morskich i minimalizowania strat
własnych.
Nieustająca aktywność grup pirackich na wodach Oceanu Indyjskiego wskazuje na
pozostające nadal na wysokim poziomie zagrożenie dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej
wchodzących w skład załóg statków transportowych. Głównym celem porwań jednostek
pływających przez zorganizowane grupy pirackie pozostaje motyw rabunkowy. Zauważalny
jest wzrost brutalności piratów, szczególnie po zaostrzeniu środków bezpieczeństwa
podjętych przez armatorów, a także wskutek aktywnych działań międzynarodowych sił
morskich działających na akwenach wodnych w pobliżu Somalii.
W interesie Rzeczypospolitej Polskiej leży skuteczna walka z piractwem u wybrzeży Somalii
oraz uczestnictwo w pracach organizacji i podmiotów międzynarodowych zmierzających do
zlikwidowania problemu pirackich ataków na statki oraz zbrojnych napaści na statki.
Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej jako załoga statków obecnie i w przyszłości mogą być
ofiarami ataków pirackich. Rzeczpospolita Polska jako uczestnik społeczności
międzynarodowej, członek Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowej
47

Organizacji Morskiej (IMO), powinna brać aktywny udział w zwalczaniu i rozwiązywaniu
problemów mających globalny charakter, a także jako strona Międzynarodowej konwencji
o prawie morza oraz Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom na morzu
(SUA), jest zobowiązana stosować postanowienia tych aktów międzynarodowych w tym
zakresie.
W 2011 r. zanotowano następujące incydenty związane z zagrożeniem ze strony piratów
z udziałem obywateli Rzeczpospolitej Polskiej:
- dnia 22 stycznia 2011 r. w odległości 100 km od Seszeli na Oceanie Indyjskim somalijscy
piraci przechwycili pływający pod banderą Antigua Barbuda statek, którego kapitanem był
obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku starć piraci zastrzelili dwóch marynarzy, trzem
pozostałym członkom załogi udało się uciec. Armator statku wynajął firmę zewnętrzną, która
prowadziła negocjacje w sprawie uwolnienia jednostki, przetrzymywanej do dnia 13 kwietnia
2011 r. W sprawie uprowadzenia Polaka prowadzone było śledztwo.
- dnia 2 października 2011 r. na wodach Zatoki Adeńskiej piraci somalijscy podjęli próbę
uprowadzenia statku „Theoforos 1” pływającego pod banderą Panamy. Na pokładzie
jednostki znajdowała się grupa piętnastu polskich marynarzy. Nikt z członków załogi nie
został poszkodowany, a piratom nie udało się przejąć kontroli nad jednostką.
- dnia 22 listopada 2011 r. piraci somalijscy usiłowali porwać w Zatoce Adeńskiej tankowiec
„Front Alfa” pływający pod banderą Wysp Marshalla. Wśród załogi znajdowało się czterech
Polaków. Piraci splądrowali część statku i po kilkunastu godzinach opuścili jednostkę.
W ramach zapewnienia ochrony projektu budowy terminala LNG w Świnoujściu oraz innych
przedsięwzięć, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju,
prowadzono działania mające na celu rozpoznanie sytuacji mogących skutkować
wstrzymaniem lub spowolnieniem procesu powstawania poszczególnych części gazoportu,
w tym również potencjalne zagrożenia o charakterze terrorystycznym ze strony organizacji
ekstremistycznych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) monitorowała
problematykę eksportu ropy naftowej i jej pochodnych przesyłanych przez terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza skutki uruchomienia przez Federację Rosyjską
drugiej nitki Bałtyckiego Systemu Rurociągowego. Działania ABW obejmowały także
badanie procesu wydawania przez właściwe resorty koncesji na wznoszenie farm wiatrowych
oraz poszukiwanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w wyłączne strefie
ekonomicznej Rzeczpospolitej Polskiej.
Ponadto ABW monitorowała proces restrukturyzacji sektora stoczniowego oraz zamówień
publicznych w sektorze gospodarki morskiej, w tym w szczególności w odniesieniu do:
- zagospodarowania terenów i wyposażenia po byłej stoczni Gdynia w celu wykrywania
i identyfikowania zagrożeń dla procesu restrukturyzacji,
- modernizacji potencjału produkcyjnego Stoczni Remontowej NAUTA S.A. na terenach
byłej Stoczni Gdynia, polegające na poszerzeniu działalności o remonty jednostek o dużym
tonażu oraz zwiększeniu sprzedaży usług na potrzeby Marynarki Wojennej RP,
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- upadłości likwidacyjnej Stoczni Marynarki Wojennej S.A., w tym sprzedaży majątku,
planowania zwolnień grupowych i kontynuacji realizacji kontraktów,
- realizacji zamówień Urzędu Morskiego w Gdyni na wykonanie projektów Krajowego
Systemu Bezpieczeństwa Morskiego oraz modernizacji wejścia do portu wewnętrznego
w Gdańsku.
XII.

Ochrona środowiska morskiego

Zadania realizowane w 2011 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ),
jako koordynatora działań w zakresie ochrony stanu środowiska morskiego Morza
Bałtyckiego, miały na celu podtrzymanie i rozwijanie koncepcji synergii w zakresie
realizowanych inicjatyw międzynarodowych, jak również przepisów obowiązującego prawa.
1. Działania w zakresie Konwencji Helsińskiej
Podstawowym celem Konwencji Helsińskiej jest kompleksowa ochrona środowiska
morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Podejmowane działania, mające na celu wypełnianie
zapisów Konwencji Helsińskiej, realizowane są poprzez stosowne uzgodnienia, podejmowane
decyzje i przyjmowane zalecenia w ramach spójnej współpracy na poziomie krajowym
i międzynarodowym.
W 2011 r. realizację zadań wynikających z Konwencji Helsińskiej koordynował Sekretariat
do spraw Morza Bałtyckiego, zlokalizowany w GIOŚ, którego działania skupione były przede
wszystkim na analizie dokumentów i materiałów roboczych dystrybuowanych
za pośrednictwem Sekretariatu Helsińskiej Komisji ochrony środowiska morskiego Morza
Bałtyckiego (HELCOM), pod kątem celowości podjęcia działań przez Stronę polską. Ponadto
Sekretariat odpowiedzialny był za zapewnienie udziału przedstawicieli Rzeczypospolitej
Polskiej w spotkaniach stałych grup roboczych HELCOM oraz powoływanych przy okazji
podejmowania nowych inicjatyw, jak również opracowywanie i opiniowanie dokumentów
roboczych oraz uzgadnianie stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiadał również
za merytoryczny i logistyczny wymiar spotkań o charakterze decyzyjnym, w tym spotkań
Przewodniczących Krajowych Delegacji (HELCOM HOD) oraz posiedzeń Komisji
Helsińskiej.
1.1.

Bałtycki Plan Działań HELCOM

Bałtycki Plan Działań jest jednym z ważniejszych dokumentów strategicznych realizacji
założeń Konwencji Helsińskiej. Głównym celem przedmiotowego planu jest osiągnięcie
dobrego stanu ekologicznego Morza Bałtyckiego do roku 2021 poprzez podejmowanie
działań ukierunkowanych na problemy związane z eutrofizacją, substancjami
niebezpiecznymi, bioróżnorodnością i ochroną środowiska naturalnego oraz działalności na
morzu.
Zaprezentowany przez Rzeczpospolitą Polską w maju 2010 r. podczas Spotkania
Ministerialnego w Moskwie Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań miał
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charakter wstępny z uwagi na brak zweryfikowanych celów redukcyjnych dotyczących
biogenów. W 2011 r. podjęto działania mające na celu weryfikację treści dokumentu, który
będzie przedmiotem obrad podczas Spotkania Ministerialnego w 2013 r.
1.1.1. Działania w ramach grup roboczych HELCOM
Organem wykonawczym Konwencji Helsińskiej jest Komisja ochrony środowiska morskiego
Morza Bałtyckiego (Komisja Helsińska, HELCOM). Komisja prowadzi obserwacje
wdrażania Konwencji Helsińskiej i podejmuje decyzje służące realizacji założonych celów.
Działalność merytoryczna Komisji prowadzona jest w ramach podstawowych grup roboczych
oraz platform wymiany informacji:
• Grupa do spraw monitoringu i ocen (HELCOM MONAS),
• Grupa do spraw ochrony przyrody i bioróżnorodności (HELCOM HABITAT),
• Grupa do spraw zanieczyszczeń pochodzenia lądowego (HELCOM LAND),
• Grupa do spraw morskich (HELCOM MARITIME),
• Grupa spraw reagowania na zanieczyszczenia morza (HELCOM RESPONSE),


Platforma wymiany
FISH/ENVI),

informacji

w

zakresie

rybacko–środowiskowym

(HELCOM



Platforma wymiany informacji w zakresie rolno-środowiskowym (HELCOM AGRI/ENVI),



Platforma wymiany informacji w zakresie morskiego planowania przestrzennego
(HELCOM VASAB).

a) HELCOM MONAS - Grupa do spraw monitoringu i ocen
Głównym zadaniem grupy roboczej HELCOM MONAS jest koordynacja i wdrożenie
monitoringu środowiska morskiego i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach
HELCOM, w oparciu o Strategię Monitoringu i Oceny HELCOM przyjętą w 2005 r. Grupa
MONAS jest również zobowiązana do technicznego i merytorycznego wsparcia wdrażania
Bałtyckiego Planu Działań i koordynowania wdrażania aktualnych zaleceń w tematycznym
zakresie grupy.
W ramach HELCOM MONAS opracowywane są m.in. wskaźniki na potrzeby oceny stanu
środowiska, oceny tematyczne oraz propozycje nowych rekomendacji. Jednocześnie
HELCOM MONAS koordynuje realizację cyklicznych projektów jak np. Pollution Load
Compilation (PLC), HELCOM FISH-PRO, HELCOM PEG, HELCOM ZEN QAI.
Dodatkowo ustanawia nowe projekty tematyczne, z których HELCOM CORESET,
HELCOM TARGREV oraz Baltic2Baltic były koordynowane w 2011 r. Prowadzi też nadzór
nad pracami grup tematycznych np. HELCOM MORS, HELCOM LOAD czy HELCOM
MUNI.
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W Rzeczypospolitej Polskiej za realizację działań w ramach grupy roboczej MONAS
odpowiada przede wszystkim GIOŚ przy współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Instytutem Oceanologii PAN, Instytutem Morskim w Gdańsku, Morskim Instytutem
Rybackim w Gdyni oraz Państwowym Instytutem Weterynarii w Puławach.
b) HELCOM LAND – Grupa do spraw zanieczyszczeń pochodzenia lądowego
Grupa HELCOM LAND jest odpowiedzialna za ograniczanie zrzutu zanieczyszczeń ze
wszystkich źródeł pochodzenia lądowego do Morza Bałtyckiego. Grupa LAND zobowiązana
jest do identyfikacji lądowych źródeł zanieczyszczeń substancji odżywczych
i niebezpiecznych i do przedstawiania właściwych propozycji działań, które należałoby
podjąć w celu ograniczenia zrzutów zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego. HELCOM LAND
realizuje działania na rzecz promocji technologii bezpiecznych dla środowiska. Priorytetowe
obszary działalności grupy HELCOM LAND to eutrofizacja i niebezpieczne substancje oraz
wdrożenie wspólnego, pełnego, środowiskowego bałtyckiego planu działań, tj.:
Implementation of the Baltic Sea Joint Comprehensive Environmental Action Programme
(JCP). W ramach prac grupy HELCOM LAND ze względu na posiadane kompetencje w
zakresie zanieczyszczeń pochodzenia lądowego, prace prowadziło Ministerstwo Gospodarki,
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W dniu 15 listopada 2011 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały
propozycję polskiej Prezydencji odnośnie zmian do projektu przedstawionego przez Komisję
Europejską w 2010 r. Propozycja zakłada wprowadzenie:
- ograniczeń (0,5 g w standardowym ładunku) w zakresie detergentów piorących dla
konsumentów od dnia 30 czerwca 2013 r.,
- ograniczeń (0,3 g w standardowej dawce/dozie) w zakresie detergentów do zmywarek
automatycznych dla konsumentów od dnia 1 stycznia 2017 r.
Wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu polifosforanów w detergentach piorących w kraju
wymaga nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne
oddziaływanie na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1846), nad którym prace zostaną podjęte
po zakończeniu procesu nowelizacji rozporządzenia na forum UE.
c) HELCOM HABITAT – Grupa do spraw ochrony przyrody i bioróżnorodności
Grupa do spraw ochrony przyrody i bioróżnorodności sporządza informacje o ekosystemach
i siedliskach, które dostarczają istotnych danych nt. lęgowisk, schronień, źródeł pożywienia
dla gatunków roślinnych, jak i zwierzęcych, które żyją w środowisku bezpośrednio
powiązanym z Morzem Bałtyckim. Celem działalności grupy roboczej HELCOM HABITAT
jest zapewnienie odpowiednich danych o siedliskach, gatunkach i zachowaniu
bioróżnorodności, które są wykorzystywane m.in. przez grupy robocze HELCOM, w celu
wprowadzania w życie rozwiązań opartych o ekosystemowe podejście do zarządzania
i rozpowszechniania zasad określonych jako Zintegrowane Zarządzanie Obszarami
51

Przybrzeżnymi (Integrated Coastal Zone Management - ICZM) na obszarze całego Morza
Bałtyckiego.
d) HELCOM MARITIME - Grupa do spraw morskich
Celem grupy roboczej do spraw morskich jest zapewnienie zrównoważonego korzystania ze
środowiska morskiego oraz zapobieganie zanieczyszczaniu morza ze statków. Do zadań
grupy należy zapewnienie przestrzegania przepisów Konwencji, głównie poprzez ścisłą
współpracę międzynarodową oraz egzekwowanie przyjętych regulacji prawnych, jak również
identyfikacja i promocja działań, mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń
powodowanych przez transport morski, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa
żeglugi. Prace grupy na poziomie Rzeczypospolitej Polskiej w całości koordynowane są przez
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W 2011 r. przedmiotem pracy grupy roboczej MARITIME było przede wszystkim:
- wyznaczenie przez IMO Morza Bałtyckiego obszarem specjalnym w zakresie Załącznika IV
do Konwencji MARPOL w zakresie ograniczenia zrzutu ścieków ze statków pasażerskich. Na
wniosek państw bałtyckich podczas 62 sesji IMO MEPC (Marine Environment Protection
Committee), która miała miejsce w dniach 11-15 lipca 2011 r. przyjęto zmiany
wprowadzające wymóg oczyszczania ścieków ze statków pasażerskich do określonych
wartości fosforu i azotu oraz wymóg zapewnienia wystarczających urządzeń odbiorczych
w portach do odbioru ścieków,
- przygotowanie wniosku do IMO o wyznaczenie Morza Bałtyckiego obszarem kontroli
emisji tlenków azotu (NECA),
- powołanie Platformy Współpracy nad portowymi urządzeniami odbiorczymi (PRF) oraz
rozpoczęcie prac nad projektem Wytycznych dotyczących technicznego i operacyjnego
aspektu dostarczania ścieków do PRF,
- przygotowania do ratyfikacji i jednolitej implementacji w krajach Morza Bałtyckiego
Konwencji w sprawie kontroli i zarządzania wodami balastowymi i osadami ze statków.
e) HELCOM RESPONSE - Grupa do spraw reagowania na zanieczyszczenia morza
Grupa podejmuje działania mające na celu zapewnienie szybkiego krajowego
i międzynarodowego reagowania na zanieczyszczenia spowodowane wypadkami na morzu,
analizę rozwoju transportu morskiego na Morzu Bałtyckim i zbadania możliwego wpływu
nowych rozwiązań na współpracę międzynarodową w odniesieniu do reagowania na
zanieczyszczenia, koordynację powietrznej obserwacji morskich szlaków żeglugowych
w celu zapewnienia pełnego obrazu zanieczyszczeń pochodzących z transportu morskiego
oraz pomocy w identyfikacji zanieczyszczających. Opracowywane są zalecenia dotyczące
m.in. kwestii wzmocnienia współpracy w podregionach w zakresie reagowania na rozlewy
olejowe, zapewnienia odpowiedniego poziomu zdolności reagowania na wypadki oraz
potencjału ratowniczego, rozwoju i wykorzystywania systemów prognozowania
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przemieszczania się rozlewów olejowych i innych szkodliwych substancji na Morzu
Bałtyckim. Jednym z kluczowych projektów zainicjowanych przez Grupę HELCOM
RESPONSE jest projekt pn. „Regionalne aspekty wystąpienia rozlewu olejowego lub innych
substancji niebezpiecznych na Morzu Bałtyckim BRISK”. Celem projektu jest odpowiedź na
wzrastające ryzyko wystąpienia wypadków związanych ze wzrostem przewozów towarów
drogą morską, skutkujących powstaniem zanieczyszczeń ze statków.
W ramach grupy pod przewodnictwem Rzeczypospolitej Polskiej wypracowany został projekt
Zalecenia HELCOM w sprawie ratowania dzikich zwierząt, które ucierpiały w rozlewach
olejowych. Równolegle pod przewodnictwem Estonii powstał projekt zalecenia w zakresie
zwalczania zanieczyszczeń na brzegach. Oba projekty mają zostać przyjęte przez HELCOM
w 2012 r. Ponadto w ramach grupy prowadzone są ogólnobałtyckie zwalczania
zanieczyszczeń (BALEX Delta) oraz regionalne i dwustronne ćwiczenia zwalczania
zanieczyszczeń środowiska morskiego oraz ćwiczenia w zakresie obserwacji lotniczej
wykrywania zanieczyszczeń (CEPCO). Za realizację zadań w ramach grupy HELCOM
RESPONSE odpowiada Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
2. Działania w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
(SUE RMB)
Rzeczpospolita Polska pełni funkcję koordynatora obszaru priorytetowego (OP1) nr 1
„Redukcja zrzutów substancji biogennych do morza do akceptowalnego poziomu” (GIOŚ
wspólnie z Finlandią) oraz nr 7 „Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań
oraz innowacyjności” (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie ze Szwecją).
W 2011 r. odbyły się dwa spotkania interesariuszy Obszaru Priorytetowego 1 (OP1) w marcu w Helsinkach i w listopadzie w Gdańsku, podczas których skupiono się nad
wypracowaniem celów i wskaźników właściwych dla monitorowania postępów wdrażania
założeń OP1. W 2011 r. pozyskano dodatkowe środki na realizację celów Strategii
pochodzących bezpośrednio z Komisji Europejskiej na tzw. pomoc techniczną. Projekt
zakłada wsparcie inicjatyw związanych z wdrażaniem OP1 SUE RMB.
W 3 obszarze priorytetowym pn. „Ograniczanie użytkowania i wpływu substancji
niebezpiecznych”, w ramach którego realizowany jest projekt flagowy pn. „Ocena potrzeby
usuwania broni chemicznej”, GIOŚ w 2011 r. wraz z HELCOM-em był odpowiedzialny za
organizację dwóch posiedzeń grupy eksperckiej, mającej na celu przeprowadzenie przeglądu
aktualizacji dostępnych informacji nt. zatopionej w Bałtyku broni chemicznej. W kwietniu
2011 r. został zaprezentowany krajowy raport nt. zatopionej broni chemicznej, zaś
w listopadzie 2011 r. przedstawiono pierwszy projekt ogólnego raportu.
Problematyka ujęta w projektach flagowych pokrywa się ze zobowiązaniami unijnymi,
projektami już realizowanymi ze środków unijnych oraz działaniami m.in. Konwencji
Helsińskiej (Plan Działania SUE RMB dla regionu Morza Bałtyckiego w dużej mierze
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inkorporuje Bałtycki Plan Działań HELCOM). Pozwala to na zapewnienie efektu synergii
między działaniami HELCOM, a celami Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.
3. Działania dotyczące dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej
Mając na względzie efekt synergii działań GIOŚ wziął pod uwagę konieczność powiązania
celów i działań Konwencji Helsińskiej z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty
w dziedzinie polityki środowiska morskiego (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19, z późn.
zm.), zwanej dalej „dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej” („dyrektywą
2008/56/WE”), która jest obecnie wdrażana przez Komisję Europejską i wszystkie kraje
członkowskie UE. Osiągniecie dobrego stanu środowiska wód morskich do roku 2020
poprzez opracowanie i wdrożenie przez kompetentne organy poszczególnych elementów
strategii morskiej – to główny cel postanowień dyrektywy 2008/56/WE.
Dyrektywa 2008/56/WE określa działania, jakie powinny podjąć państwa członkowskie, aby
osiągnąć lub utrzymać dobry stan ekologiczny środowiska morskiego. W przypadku Morza
Bałtyckiego głównym zagrożeniem dla stanu jego wód jest ilość zanieczyszczeń
odprowadzanych z lądu. Koordynatorem procesu ograniczania ładunków zanieczyszczeń
z lądu są organy gospodarki wodnej, które wykorzystują w tym celu obecne instrumenty
wynikające z innych procesów unijnych takich, jak: wdrażanie dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str.
275, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn.
zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2000/60/WE”, oraz dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26, z późn. zm.).
Istotny udział w oddziaływaniu na stan ekosystemu morskiego ma również gospodarka
morska oraz rybacka, stąd we wdrażaniu wymagań dyrektywy 2008/56/WE i osiąganiu jej
celów istotną rolę odgrywają resorty; transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz
rolnictwa i rozwoju wsi.
4. Działania dotyczące emisji gazów cieplarnianych
W związku z trwającymi od kilku lat globalnymi negocjacjami w sprawie uregulowania
emisji gazów cieplarnianych z międzynarodowego transportu morskiego, zainicjowano
wstępną turę informacyjną w sprawie mechanizmów rynkowych na rzecz ograniczania emisji,
które proponowane są i przewidywane do dalszej debaty podczas kolejnych posiedzeń
Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej
(IMO). Zainicjowane na poziomie krajowym konsultacje stanowiły rozpoczęcie procesu
zmierzającego do wypracowania w kolejnych latach stanowiska sektorowego
i międzyresortowego wobec propozycji instrumentów regulujących emisje CO2 z żeglugi.
W 2011 r. głównymi elementami negocjacji na poziomie globalnym była sesja MEPC 62 oraz
międzysesyjne posiedzenie grupy roboczej (GHG-WG3) do spraw emisji gazów
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cieplarnianych z transportu morskiego (GHG-WG3), które odbyły się w Londynie z udziałem
przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie żeglugi pojawiały się również, choć
w znacznie mniejszym stopniu, w pracach prowadzonych na forum konwencji klimatycznej
(UN FCCC).
XIII. Nauka i badania morskie
1. Działalność akademii morskich oraz uczelni prowadzących kierunki związane
z realizacją polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
Prace związane z działalnością badawczo-rozwojową uczelni oraz akademii morskich
finansowane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego
Centrum Nauki w Krakowie oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
Szczegółowy wykaz projektów naukowo-badawczych z obszaru polityki morskiej
realizowanych w 2011 r. przez uczelnie oraz jednostki naukowe według obowiązującej
ustawowo klasyfikacji przedstawia załącznik do raportu.
1.1.

Akademia Morska w Gdyni

Pracownicy naukowi Akademii Morskiej w Gdyni prowadzili badania i prace rozwojowe
w wielu obszarach nauki, m.in.: ochrona obszarów morskich i infrastruktury brzegowej,
w szczególności portów morskich, poprawa bezpieczeństwa na morzu, elektrotechnika,
elektroenergetyka, towaroznawstwo i ochrona środowiska oraz systemy informacyjne.
Na szczególną uwagę zasługują projekty rozwojowe mające znaczący wpływ na rozwój
innowacyjności w polskiej nauce i gospodarce oraz projekty realizowane w ramach
współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowymi z zagranicy.
W 2011 r. w Akademii Morskiej w Gdyni realizowano 16 projektów badawczych (2 projekty
międzynarodowe niewspółfinansowane: we współpracy z Shanghai Maritime University oraz
w ramach powołanego międzynarodowego konsorcjum ERA-NET-MARTEC) oraz
2 projekty rozwojowe.
Projekty międzynarodowe niewspółfinansowane:
1) projekt w ramach współpracy polsko-chińskiej: „Analiza i badania właściwości
eksploatacyjnych filtrów aktywnych do zastosowań okrętowych”;
2) projekt realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w ramach ERA-NET-MARTEC:
„System wspomagania wejścia statku do portu i cumowania jako element inteligentnego
systemu transportowego”. Akronim SAFEPORT.
Projekty rozwojowe:
1) Uniwersalne analizatory/estymatory jakości energii elektrycznej, w szczególności
do zastosowań w izolowanych systemach elektroenergetycznych;
2) Komputerowy system wspomagania akcji poszukiwania i ratowania życia na morzu na
poziomie planowania i podejmowania decyzji.
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W czerwcu 2011 r. Akademia Morska w Gdyni będąca członkiem International Association
of Maritime Universities (IAMU), stowarzyszenia zrzeszającego kilkadziesiąt uczelni
morskich z całego świata, była gospodarzem zgromadzenia ogólnego IAMU – The 12th
Annual General Assembly of IAMU. Hasło Green Ships, Eco Shipping, Clean Seas stanowiło
motyw przewodni zjazdu. W ramach współpracy z IAMU przedstawiciel uczelni realizował
projekt „Maritime Human Resource Database”, a także uczestniczył w corocznym spotkaniu
Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego IAMU.
Przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni w 2011 r. brali udział w spotkaniach
związanych m.in. z przygotowaniami i realizacją projektów w programach: The Baltic Sea
Region Programme 2007-2013 (EfficienSEA, StarDust, FP 13.7 - „Formal Risk Assessment
for Liquefied Natural Gas (LNG) Carriers in the Baltic Sea Area”, FP13.5 – „Create
a Network of Centres of Excellence for Maritime Training”), TEMPUS IV, MARTEC oraz
prowadzili współpracę dwustronną w oparciu o umowy międzyrządowe (projekt polskosingapurski, projekt polsko-chiński), a także uczestniczyli w międzynarodowych
konferencjach naukowych.
Akademia Morska w Gdyni realizowała współpracę naukowo-dydaktyczną w oparciu
o podpisane umowy bilateralne, m.in. z uczelniami z Niemiec, Ukrainy, Rosji, Chin, Estonii,
Japonii, Wietnamu, Tajwanu, Korei. W 2011 r. została odnowiona umowa o współpracy
z uczelnią Baltic Fishing Fleet State Academy z Kaliningradu, a także została podjęta decyzja
o nawiązaniu w przyszłości współpracy z uczelnią Admiral Ushakov State Maritime
University z Nowosybirska.
Uczelnia realizowała zadania z zakresu mobilności studentów i nauczycieli akademickich
w ramach programu Uczenia się przez całe życie - Erasmus we współpracy z uczelniami
partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Włoch, Norwegii, Irlandii, Finlandii, Szwecji,
Litwy, Łotwy, Rumunii, Turcji, Portugalii, Chorwacji oraz Słowacji.
Liczba studentów Akademii Morskiej w Gdyni w 2011 r., według stanu na dzień 30 listopada
2011 r. wynosiła 6633 osoby, w tym na studiach stacjonarnych studiowało 3416 osób, a na
studiach niestacjonarnych 3217 osób.
Liczba studentów w 2011 r. na kierunkach i specjalnościach znaczących z punktu widzenia
polskiej gospodarki morskiej – 1397 osób, w tym:
 Elektronika i Telekomunikacja – 196 osób,
 Elektrotechnika, Elektroautomatyka Morska – 251 osób,
 Mechanika i Budowa Maszyn, Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów
Oceanotechnicznych – 474 osoby,
 Nawigacja, Transport Morski – 476 osób.
Liczba absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni w 2011 r. według stanu na dzień 30
listopada 2011 r. wynosiła 1695 osób, w tym na studiach stacjonarnych 794 osoby, a na
studiach niestacjonarnych 901 osób.
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1.2.

Akademia Morska w Szczecinie

W Akademii Morskiej w Szczecinie na poszczególnych wydziałach prowadzi się kierunki
i specjalności znaczące z punktu widzenia polskiej gospodarki morskiej: na Wydziale
Nawigacyjnym - kierunki nawigacja, transport, informatyka, geodezja i kartografia, na
Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu - kierunki transport, zarządzanie
i inżynieria produkcji, na Wydziale Mechanicznym - kierunek mechanika i budowa maszyn
i mechatronika.
W 2011 r. uczelnia realizowała międzynarodowe projekty i programy badawcze, z których
najważniejsze to:
1) „Oversize Baltic”. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013;
2) „Maritime safety - Transport and Environment in the Baltic Sea Region BALTIC
MASTER II”. Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013;
3) “Efficient, safe and Sustainable Traffic AT Sea – EfficienSea”. Program Regionu Morza
Bałtyckiego 2007-2013;
4) „InnoShip – Baltic Sea cooperation for reducing ship and port emissions through
knowledge and innovation-based competitiveness”. Program Regionu Morza Bałtyckiego
2007-2013.
W 2011 r. Akademia Morska w Szczecinie podpisała umowę konsorcjum z Latvian Maritime
Academy na realizację wspólnych studiów magisterskich Maritime Managment – Mariman –
„Zarządzanie w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej”. Trzysemestralne magisterskie
studia zaoczne prowadzone w języku angielskim przeznaczone są dla absolwentów studiów
inżynierskich, mających doświadczenie w pracy na morzu. Program studiów zakłada
obowiązkową mobilność studentów - część zajęć prowadzona będzie na Akademii
w Szczecinie, część w Rydze. W toku studiów obowiązkowe będzie odbycie praktyki
w przedsiębiorstwie branży morskiej. Uruchomienie studiów „MariMan” planowane jest na
rok 2012.
W dniu 31 marca 2011 r. zakończono projekt pn. Budowa Centrum Symulacyjnego
Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych
w Akademii Morskiej w Szczecinie.
W dniu 15 kwietnia 2011 r. uruchomiono Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego
w Kołobrzegu, jako nowoczesne narzędzie szkoleniowe: Program Operacyjny Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013.
W Akademii Morskiej w Szczecinie utworzono Centrum Transferu Technologii Morskich,
które powstało w ramach programu Ministra „Kreator Innowacyjności”. W ramach realizacji
tego projektu utworzono również bazę danych o patentach i badaniach prowadzonych przez
pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie oraz utworzono portal informacyjny mający
za zadanie ułatwić kontakt nauki z przemysłem, co umożliwia transfer technologii
w gospodarce morskiej. W 2011 r. podpisano pierwszą umowę licencyjną na komercjalizację
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wynalazku opatentowanego przez naukowców Akademii Morskiej w Szczecinie. W ramach
ww. projektu Akademia Morska w Szczecinie brała udział w Międzynarodowych Targach
Innowacji Technologicznych w Brukseli INNOVA 2011 i zdobyła złoty medal dla „Pilot
Navigator and Docking System PNDS dla tankowców LNG i promów pasażerskich”.
Akademia Morska w Szczecinie prowadziła również projekt „B plus R – Badaj możliwości.
Rozwijaj wiedzę”, który miał na celu przeszkolenie pracowników uczelni wyższych
w zakresie m.in. komercjalizacji wyników badań, możliwości ich wdrożeń, pozyskiwania
środków na badania.
Liczba studentów w 2011 r. według stanu na dzień 30 listopada 2011 r. w Akademii Morskiej
w Szczecinie wyniosła 3933 osoby, natomiast liczba absolwentów 612 osób.
1.3.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Problematyka podejmowana w ramach działalności naukowo-badawczej Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni dobierana jest tak, by służyć kształtowaniu specjalności naukowej AMW
w powiązaniu z planami rozwojowymi Marynarki Wojennej RP oraz procesem technicznej
modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Zasadnicze priorytety przyjęte w 2010 r.
obejmujące kierunki prowadzonych badań i stosowane technologie służących kształtowaniu
specjalności naukowej na poszczególnych wydziałach AMW w 2011 r. nie uległy zmianie.
W 2011 r. realizowano między innymi w ramach jednego z głównych obszaru technologii
obronnych określonego mianem „Technologie informacyjne i sieciowe”, projekt rozwojowy
„Morski sieciocentryczny system informacji geograficznej obrazujący sytuację regionu Zatoki
Gdańskiej wsparty skalowaną platformą obliczeń rozproszonych”.
W obszarze „Sensory i obserwacja” uczelnia realizowała następujące projekty rozwojowe:
„Technologia wykrywania obiektów mino-podobnych w osadach dennych przy pomocy
sonaru parametrycznego”, „Moduł do wielowymiarowej fizycznie obserwacji i rozpoznania
podwodnego”, „Optyczno-termalny zestaw do rozpoznania i identyfikacji nawodnych
obiektów pływających i niskolecących obiektów powietrznych dla potrzeb punktów
technicznej obserwacji akwenu morskiego”, „Opracowanie technologii wykonania i analizy
sygnatur pól fizycznych jednostek pływających w aspekcie obrony biernej okrętu”,
„Opracowanie technologii wykrywania i lokalizacji obiektów mino-podobnych w osadach
dennych” oraz „Demonstrator technologii analizy sygnałów radarów impulsowych”. Uczelnia
wdrożyła projekt celowy „System wykrywania i przeciwdziałania akustycznemu rozpoznaniu
jednostek pływających” oraz zrealizowała projekt badawczy „Badanie pól ciśnienia o małej
częstotliwości w środowisku morskim w aspekcie obrony biernej okrętu oraz użycia min na
akwenach płytkowodnych”, który problematyką wpisał się w kierunek „Technologie
podwodne” ww. obszaru.
Uczelnia uzyskała akceptację Ministerstwa Obrony Narodowej oraz środki na realizację
projektu celowego „Zintegrowany symulator radaru ARPA/WECDIS”, który zrealizowano
w grudniu 2011 r. Istotnym osiągnięciem Akademii Marynarki Wojennej jest realizowanie
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zadań inwestycyjnych, mających na celu wzbogacenie bazy naukowo-badawczej oraz
wyposażenie w środki mające umożliwić realizację priorytetowych kierunków badań. Temu
celowi służą realizowane w uczelni inwestycje, m.in. „Wielosensorowy stabilizowany system
kamer”. W ramach opracowania koncepcji oraz budowy i badania zintegrowanych systemów
detekcji, identyfikacji i analizy zagrożeń chemicznych i radiologicznych zrealizowana została
inwestycja „Budowa laboratorium chemiczno-radiometrycznego i symulatora zdarzeń
kryzysowych”.
Obszar „Broń precyzyjna i uzbrojenie” reprezentowany jest przez projekt rozwojowy
„Trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR” oraz
projekt celowy „System zdalnego sterowania minami morskimi”. W zakresie tego obszaru
uczelnia zrealizowała inwestycję budowlaną „Adaptacja magazynów mundurowych na salę
specjalistyczną i laboratorium Zakładu Morskiej Broni Rakietowej i Artylerii”.
W tematykę obszaru „Platformy bezzałogowe” wpisuje się wykonany projekt „Bezzałogowa
wielowariantowa platforma pływająca dla zabezpieczenia działań morskich służb
państwowych”, którego końcowym efektem jest fizycznie skonstruowany pływający obiekt
wraz z brzegowym, mobilnym stanowiskiem dowodzenia i kierowania.
Projekty rozwojowe „Metodyka nurkowań saturowanych”, „Projektowanie dekompresji
w misjach bojowych” oraz „Detekcja i przeciwdziałanie terrorystycznym zagrożeniom
podwodnym ze strony nurków” swą problematyką są zbieżne z priorytetowymi kierunkami
badań obszaru „Ochrona i przetrwanie na polu walki”. W obszarze tym realizowane są także
projekty badawcze takie, jak np.: „Nowa generacja hiperbarycznego symulatora
oddechowego”, „Wyznaczanie odporności udarowej i balistycznej materiałów na okrętowe
osłony antyterrorystyczne” oraz praca wykonana na rzecz MON pn.: „Przewoźny
ratowniczo-leczniczy zestaw hiperbaryczny”. Uczelnia uzyskała Certyfikat MON dla
Laboratorium Podstaw Techniki na badanie odporności balistycznej i udarowej oraz badanie
przylgni ratowniczej na okrętach podwodnych. AMW realizuje również zadanie inwestycyjne
z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej „System zachowania życia dla Doświadczalnego
Kompleksu nurkowego DGKN-120”.
W obszarze „Nowoczesne materiały, w tym wysokoenergetyczne i inteligentne” uczelnia
zrealizowała projekt „Opracowanie technologii rezerwowego zasilania elektrycznego okrętu
podwodnego z zastosowaniem wodorowego ogniwa paliwowego”.
AMW prowadzi działalność dydaktyczną na dwóch wydziałach (Wydział Nawigacji
i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydział Mechaniczno-Elektryczny), zajmujących się
kształceniem w obszarach mających znaczenie dla gospodarki morskiej.
Całkowita liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pobierających naukę
w Akademii Marynarki Wojennej wynosi 3952, w tym na kierunkach i w specjalnościach
znaczących z punktu widzenia gospodarki morskiej 1415.
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Całkowita liczba absolwentów Akademii Marynarki Wojennej (studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych) wynosi 871, w tym na kierunkach znaczących z punktu widzenia
gospodarki morskiej 354.
1.4.

Uniwersytet Gdański

W 2011 r. na Uniwersytecie Gdańskim został powołany Międzywydziałowy Zespół do spraw
Realizacji Polityki Morskiej, którego zadania obejmują:
- wykorzystanie potencjału Uniwersytetu Gdańskiego w celu realizacji priorytetowych
kierunków polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej,
- działania na rzecz wzmacniania i popularyzacji morskiego wizerunku Uniwersytetu
Gdańskiego, zgodnie z jego dewizą „In mari via tua”,
- organizowanie współpracy jednostek Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie działalności
naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej o charakterze morskim, w tym bałtyckim,
- koordynowanie działań prowadzących do utworzenia Narodowego Centrum Badań
Bałtyckich (NCBB),
- wspomaganie udziału jednostek Uniwersytetu Gdańskiego w projektach związanych
z badaniami Morza Bałtyckiego, finansowanych z UE i innych źródeł.
W lipcu 2011 r. zakwalifikowano do finansowania w kwocie 37 mln zł wniosek Uniwersytetu
Gdańskiego pt.: „Specjalistyczny statek naukowo-badawczy OCEANOGRAF do
interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego”, złożony na konkurs w ramach Programu
wspierania infrastruktury badawczej z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Budowa
nowego statku do badań oraz kształcenia studentów, stwarza szanse szybkiego rozwoju
morskiego charakteru uczelni i praktycznego wspierania przez uniwersytet działań na rzecz
realizacji polityki morskiej kraju.
W sposób szczególny z edukacją o charakterze morskim jest związany Wydział Oceanografii
i Geografii UG. Na wydziale jako jedyne w Rzeczpospolitej Polskiej są realizowane
trójstopniowe studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na kierunku oceanografia.
Od roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Oceanografii i Geografii zostały
uruchomione studia niestacjonarne I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, gdzie
planowanie przestrzenne na morzu zajmuje istotne miejsce. Studia stacjonarne II stopnia
uruchomiono w roku 2011/2012.
Na Wydziale Oceanografii i Geografii od roku akademickiego 2011/2012 realizowane są
studia podyplomowe Geograficzne Systemy Informacyjne – GIS. Oferta tych studiów została
opracowana dla osób pracujących m.in. w dziedzinach związanych z morskim planowaniem
przestrzennym, kartografią morską i tworzeniem baz danych (np. o charakterze
oceanograficznym).
W roku akademickim 2010/2011 przy Wydziale Oceanografii i Geografii zostały
uruchomione Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie oceanologii, geografii, geodezji
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i kartografii oraz budownictwa. Uczestnikami tych studiów są Wydział Oceanografii
i Geografii UG, Instytut Oceanologii PAN, Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Morski
Instytut Rybacki oraz Akademia Marynarki Wojennej.
W 2011 r. w ramach programu Erasmus w zagranicznych uczelniach gościło 312 studentów
Uniwersytetu Gdańskiego, zaś w UG przyjęto 267 zagranicznych studentów.
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest jednym z jedenastu głównych partnerów
(full partner) projektu MARES (Doctoral Programme on Marine Ecosystem Health and
Conservation), dotyczącego międzynarodowych studiów doktoranckich finansowanych przez
Komisję Europejską w ramach programu ERASMUS MUNDUS. Umowa na realizację
projektu została podpisana w pierwszej połowie 2011 r., a w projekcie bierze udział
24 partnerów (uniwersytety oraz instytuty naukowo-badawcze) z Europy, USA i Australii.
Poszczególne rozprawy doktorskie są realizowane jednocześnie w co najmniej dwóch
placówkach naukowo-dydaktycznych w ramach wspólnych projektów badawczych.
W 2011 r. na Uniwersytecie Gdańskim ogólna liczba realizowanych projektów naukowobadawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i dotyczących badań
w regionie Morza Bałtyckiego wynosiła 46. Zdecydowana większość projektów dotyczyła
przyrodniczych badań Morza Bałtyckiego prowadzonych w celu opracowania naukowych
podstaw racjonalnego zarządzania strefą brzegową, zrównoważonego wykorzystania żywych
i nieożywionych zasobów Morza Bałtyckiego, ochrony jego środowiska oraz rozpoznania
zagrożeń wynikających z obserwowanych zmian klimatu.
W ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz Infrastruktura
i Środowisko (POIiŚ) na Uniwersytecie Gdańskim w 2011 r. realizowano 4 projekty
badawcze i inwestycyjne z obszaru polityki morskiej.
Wydziały Uniwersytetu Gdańskiego brały aktywny udział w międzynarodowej współpracy
bilateralnej, np. na Wydziale Oceanografii i Geografii współpraca ta obejmowała 25 krajów
(64 umowy bilateralne).
W 2011 r. rozpoczęła się realizacja innowacyjnego projektu „Sub-seabed carbon storage and
the marine environment”. Uniwersytet Gdański we współpracy z partnerem biznesowym
Grupą LOTOS S.A. bierze udział w międzynarodowym konsorcjum projektu, które składa się
z 27 instytucji, w tym partnerów biznesowych (Grupa LOTOS S.A. oraz STATOIL) i jest
kierowane przez Helmholtz Centre for Ocean Research-GeoMar z Kilonii. Interdyscyplinarny
projekt, celem którego jest oszacowanie prawdopodobieństwa wycieków CO2 z ewentualnych
miejsc jego deponowania (poligon bałtycki obejmuje złoże B-3 eksploatowane przez
Petrobaltic) oraz konsekwencji ekologicznych, ekonomicznych i prawnych takich wydarzeń.
Projekt jest ważny dla rozwoju innowacyjnej technologii sekwestracji dwutlenku węgla pod
dnem morza. W październiku 2011 r. doszło do podpisania porozumienia pomiędzy
Uniwersytetem Gdańskim i Grupą LOTOS S.A. o zasadach współpracy w ramach realizacji
projektu w latach 2011-2015.
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W roku akademickim 2010/2011 na Uniwersytecie Gdańskim studiowało 29051 studentów,
w tym 4494 absolwentów, a w roku 2011/2012 studia rozpoczęło 12344 studentów.
1.4.1. Narodowe Centrum Badań Bałtyckich (NCBB)
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2011 r. projekt Narodowe
Centrum Badań Bałtyckich umieszczony został na Mapie Drogowej Infrastruktury
Badawczej. W dniu 5 lipca 2011 r. uczelnie i instytucje naukowe zajmujące się kształceniem
i badaniami związanymi z morzem (Uniwersytet Gdański, Instytut Morski w Gdańsku,
Uniwersytet Szczeciński, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni) oraz Miasto Gdynia podpisali porozumienie w sprawie powołania Narodowego
Centrum Badań Bałtyckich (NCBB).
Celem powołania NCBB, w postaci spółki z o.o. o charakterze non–profit, jest integracja
polskich instytucji naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz badawczo-rozwojowych w celu
skoordynowanego prowadzenia na najwyższym poziomie interdyscyplinarnych badań
naukowych i dydaktyki na rzecz racjonalnego zarządzania oraz zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego. Zakłada się, że oczekiwanym
efektem powołania spółki będzie m.in. bardziej efektywna współpraca instytucji naukowych
z sektorem gospodarki morskiej i z administracją różnego szczebla, ściślejsze zespolenie
z Europejskim Obszarem Badawczym przez organizowanie szerokiej współpracy
międzynarodowej w skali europejskiej oraz regionu Morza Bałtyckiego. Powstanie Centrum
ma się przyczynić do wzmocnienia działań związanych z międzynarodową mobilnością
studentów i naukowców nie tylko z Uniwersytetu Gdańskiego, ale całego polskiego
środowiska oceanograficznego w ramach wymiany między instytucjami naukowymi oraz
między instytucjami naukowymi i biznesem.
1.5.

Uniwersytet Szczeciński

W Instytucie Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego w 2011 r. prace badawcze
realizowane były przez 8 zespołów dydaktyczno-naukowych w zakładach: Geologii
i Paleogeografii, Geologii, Geomorfologii Morskiej, Hydrografii i Gospodarki Wodnej,
Klimatologii i Meteorologii Morskiej, Oceanografii Fizycznej, Paleooceanologii oraz
Teledetekcji i Kartografii Morskiej. Badania prowadzone w Instytucie Nauk o Morzu US
obejmują podstawowe dyscypliny nauk o Ziemi, w tym geografię (fizyczną), geologię
(czwartorzędu, morza, paleontologię) oraz oceanografię (fizyczną i biologiczną).
Projekty i prace badawcze kontynuowane w 2011 r. w ramach działalności statutowej
Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego obejmowały:
- badania hydrologiczno – meteorologiczne u południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego,
- rozpoznanie zmienności litologicznej osadów oceanicznych i zależności przestrzennego ich
rozmieszczenia oraz formowania tlenkowych nagromadzeń złożowych Fe-Mn,
z uwzględnieniem środowiskowych warunków sedymentacji,
- podstawy klasyfikacji osadów oceanicznych oraz genezy konkrecji polimetalicznych,
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- analizy geologiczno-porównawcze zmierzające do opracowania modelu geodynamicznego
powstania i ewolucji oceanów Ziemi oraz cykliczności formowania złóż kopalin
metalicznych, w powiązaniu z ewolucją geosystemu,
- badania litogeochemiczne Zalewu Szczecińskiego oraz prace zmierzające do rozpoznania
zróżnicowania sekwencji osadowych metodą sejsmoakustyczną.
Ponadto w 2011 r. kontynuowane były prace badawcze koncentrujące się na zagadnieniach
ważnych dla ujścia Odry, które jest rejonem narażonym na zjawiska ekstremalne oraz na
skażenie środowiska wodnego w związku z silnym zanieczyszczeniem wód Odry.
Monitorowanie i prognozowanie warunków meteorologicznych i hydrologicznych w tym
rejonie ma znaczenie nie tylko poznawcze, lecz także duże znaczenie praktyczne dla
optymalizacji pracy i minimalizowania strat finansowych przedsiębiorstw portowych.
W 2011 r. w ramach kontynuowanego tematu „Wieloletnia, sezonowa i krótkoterminowa
zmienność warunków hydrologicznych u południowych wybrzeży Bałtyku, ze szczególnym
uwzględnieniem ujścia Odry”, zbierano i archiwizowano dostępne dane meteorologiczne
i hydrologiczne.
W 2011 r. w ramach tworzenia infrastruktury naukowo-badawczej zakończono przebudowę
obiektu w Międzyzdrojach, w którym rozpoczęła działalność Stacja Morska Uniwersytetu
Szczecińskiego. W oparciu o ten obiekt prowadzone będą wszechstronne, kompleksowe
badania środowiska morskiego (w tym hydro-meteorologiczne, oceanologiczne, biologiczne
oraz geologiczno-geomorfologiczne), a także działalność edukacyjna.
Pracownicy Instytutu uczestniczyli w przygotowaniu programów szkolenia w specjalności
górnictwo morskie (wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Akademią
Morską w Szczecinie) oraz w opracowaniu ekspertyz i opinii w zakresie racjonalnego
zagospodarowania złóż kopalin morskich.
Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego realizował w 2011 r. trzy znaczące
z punktu widzenia polskiej polityki morskiej kierunki studiów:
- geografia – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) oraz studia stacjonarne
drugiego stopnia (magisterskie) – ze specjalnością geografia morza,
- turystyka i rekreacja - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie),
oraz studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) – ze specjalnością
turystyka morska i nadmorska,
- oceanografia – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) - kierunek uruchomiony
został na Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2010-2011.
Na Wydziale nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunkach obsługiwanych przez
Instytut Nauk o Morzu w 2011 r. studiowało: na geografii 96 studentów na studiach
stacjonarnych I stopnia (studia licencjackie), 72 studentów na studiach stacjonarnych II
stopnia (studia magisterskie) na specjalności geografia morza oraz 25 studentów na kierunku
oceanografii na studiach stacjonarnych I stopnia. W 2011 r. studia ukończyło 45 osób na
specjalności geografia morza.
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1.6.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

W 2011 r. na Wydziale Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie (ZUT) utworzono nowe kierunki kształcenia na studiach
pierwszego stopnia ukierunkowanych na budowę i eksploatację jachtów i małych jednostek
użytkowanych również w rybołówstwie bałtyckim: oceanotechnika, rybactwo, transport oraz
inżynieria materiałowa, budowa jachtów i jachting. Utworzone zostały również studia
podyplomowe: projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych.
2. Działalność instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
oraz pozostałych jednostek naukowych w 2011 r.
Według obowiązujących ustaw przywoływane w dokumencie jednostki naukowe realizujące
działania na rzecz polityki morskiej RP należy sklasyfikować jako:
a) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk – art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) – Instytut
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie,
b) instytuty badawcze – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) –
Instytut Morski w Gdańsku, Morski Instytut Rybacki w Gdyni,
c) inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455
i Nr 185, poz. 1092).
2.1.

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie prowadził badania
podstawowe środowiska morskiego, w szczególności na temat zjawisk i procesów w nim
zachodzących. Tematyka badawcza dotyczyła roli oceanu w kształtowaniu klimatu i skutków
zmian klimatu w morzach europejskich, zmienności naturalnej i antropogenicznej środowiska
Morza Bałtyckiego, współczesnych zmian ekosystemów u brzegów mórz szelfowych oraz
genetycznych i fizjologicznych mechanizmów funkcjonowania organizmów morskich, w tym
zastosowania osiągnięć biotechnologii morskiej.
W 2011 r. zrealizowano 64 zadania badawcze skupione w 15 tematach statutowych.
W 2011 r. Instytut kontynuował realizację szeregu projektów własnych i promotorskich
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rozpoczął realizację projektów
wyłonionych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, których tematyka była związana
z badaniami Morza Bałtyckiego i mórz nordyckich. Ponadto Instytut aktywnie uczestniczył
także w realizacji szeregu projektów międzynarodowych (finansowanych ze środków Unii
Europejskiej – 7 programu ramowego, Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Południowy Bałtyk 2007-2013 i innych).
W 2011 r. odbyło się 18 rejsów naukowo-badawczych statku badawczego „Oceania”, podczas
których prowadzono prace badawcze na Bałtyku i Północnym Atlantyku. Statek przebywał
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w morzu 224 dni. 2011 r. był pierwszym rokiem eksploatacji statku po gruntownej
modernizacji przeprowadzonej w 2010 r. Modernizacja zwiększyła bezpieczeństwo
i podniosła jakość pracy na urządzeniach badawczych, a także zwiększyła możliwości
realizacji programów badawczych, zarówno na Morzu Bałtyckim, jak i na morzach Arktyki
Europejskiej.
W 2011 r. zakończono realizację zadań badawczych w 5 projektach dotyczących Morza
Bałtyckiego w ramach programu BONUS ERA NET Plus 7PR UE.
W 2011 r. w IO PAN zakończono realizację dwóch projektów finansowanych w ramach
Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych (Polish-Norwegian Research Fund PNRF)
Response of marine and terrestrial ecosystems to climate changes in Arctic – links between
physical environment, biodiversity of zooplankton and seabird populations (ALKEKONGE)
oraz Arctic Climate and Environment of the Nordic Seas and the Svalbard-Greenland Area
(AWAKE).
Głównym celem projektu ALKEKONGE było oszacowanie wpływu ocieplania się klimatu na
populacje arktycznego zooplanktonu (Calanus), ptaków morskich (alczyków – Alle alle) i ich
fizycznego środowiska. Badania wzajemnych oddziaływań mas wodnych oraz morskiego
i lądowego ekosystemu prowadzone były przy użyciu zarówno metod tradycyjnych,
jak i nowatorskich metod zdalnych. W ramach zakończonego projektu powstały liczne
publikacje naukowe, które stanowią wymierny wskaźnik osiągnięć i uzyskanych wyników
badań.
W projekcie AWAKE podjęto badania stanu oraz zmian kluczowych elementów fizycznych
środowiska przyrodniczego atlantyckiego sektora Arktyki. Projekt koncentrował się na
określeniu wpływu cyrkulacji oceanicznej na zmiany klimatu i kriosfery w północnej części
Oceanu Atlantyckiego oraz ich sprzężonego wzajemnego oddziaływania. Rozpoznanie słabo
zbadanych procesów interakcji pomiędzy lodowcami a morzem w okresie zimy polarnej
i w sezonie topnienia jest kluczowe dla zrozumienia procesów powstawania gór lodowych
(„cielenie lodowców”) oraz dla zaproponowania nowego funkcjonalnego i ilościowego
modelu cielenia lodowców. Wyniki uzyskane w ramach zrealizowanego projektu AWAKE są
ważne dla rozpoznania zmian środowiska w skali regionalnej i globalnej.
W 2011 r. kontynuowano realizację dwóch projektów koordynowanych przez Instytut
Oceanologii PAN: projektu o nazwie „Zintegrowany System Przetwarzania Danych
Oceanograficznych” (ZSPDO), celem którego jest stworzenie i budowa systemu
infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej utworzenie w przyszłości polskiego
Narodowego Centrum Danych Oceanograficznych (NODC - National Oceanographic Data
Centre) oraz projektu „Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego” (SatBałtyk),
którego celem jest przygotowanie i uruchomienie bazy technicznej oraz praktycznych
procedur operacyjnych, umożliwiających sprawne, rutynowe określanie stanów środowiska
Morza Bałtyckiego. Projekty te realizowane są w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
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W czerwcu 2011 r. został zatwierdzony do trzyletniego finansowania przez Program
Współpracy Transgranicznej Morza Bałtyckiego projekt Chemical Munitions Search &
Assessment (CHEMSEA). Instytut Oceanologii PAN jest inicjatorem i koordynatorem tego
projektu realizowanego we współpracy z 11 międzynarodowymi partnerami. Projekt ma na
celu oszacowanie istniejącego zagrożenia ze strony broni chemicznej zatopionej w Bałtyku po
zakończeniu II wojny światowej, zlokalizowanie amunicji chemicznej w rejonie Głębi
Gdańskiej i Gotlandzkiej, określenie stężenia bojowych środków trujących i produktów ich
degradacji w osadach dennych otaczających składowiska, a także oszacowanie ryzyka
związanego z przypadkowym lub naturalnym uwolnieniem tych substancji do toni wodnej.
Produktem projektu będą mapy rejonów skażonych, model pozwalający na oszacowanie
rozprzestrzeniania się skażenia oraz kompleksowa ocena ryzyka związanego z zalegającą na
dnie Morza Bałtyckiego bronią chemiczną.
W dniu 22 czerwca 2011 r. Instytut Oceanologii PAN przystąpił do konsorcjum pn. Morskie
Centrum Eko-energetyki i Eko-systemu (MORCEKO), którego partnerami są Instytut Maszyn
Przepływowych PAN (koordynator), Politechnika Gdańska, Instytut Morski, Centrum
Techniki Okrętowej S.A., a także Pomorska Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. wraz z Gdańskim
Parkiem Naukowo-Technologicznym.
2.2.

Instytut Morski w Gdańsku

W 2011 r. Instytut Morski w Gdańsku realizował szereg prac związanych z polityką morską:
- prace z zakresu ochrony przed zanieczyszczeniami polskich obszarów morskich (np.
opracowanie dotyczące urządzeń odbiorczych do odbioru ścieków w polskich portach,
w perspektywie objęcia Morza Bałtyckiego wymogami obszaru specjalnego, zgodnie ze
zmianami z 2011 r. do Załącznika IV Konwencji MARPOL, monitoring skażeń dna
morskiego w rejonie zalegania wraków, wspomaganie i rozwój prewencji
przeciwrozlewowej);
- prace dotyczące oceny, prognozy, założeń w zakresie ochrony brzegu morskiego
(np. prognoza oddziaływania na środowisko dla nowelizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. Nr 67,
poz. 621),
- prace z zakresu rozwoju korytarzy transportowych (np. rozwój infrastruktury logistycznej w
obszarze Południowego Morza Bałtyckiego na osi Północ–Południe, równoważenie rozwoju
portu gdańskiego w ramach europejskich zielonych korytarzy, ekspertyza nt. połączenia
żeglugowo-pasażerskiego na trasie Gdynia-Bałtijsk/Królewiec),
- prace z zakresu oceny zasobów energii wiatrowej w polskich obszarach morskich oraz
badania obszarów morza pod kątem możliwości budowy morskich farm wiatrowych (studia
dla lokalizacji farm wiatrowych w obszarach morskich),
- prace z zakresu badania siedlisk środowiska morskiego (np. oceny stanu środowiska
polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego zgodnie z zapisami dyrektywy 2008/56/WE
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(ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej), monitoring Morza Bałtyckiego w strefie
głębokowodnej, projekty planów ochrony obszarów NATURA 2000).
Ponadto wykonywano prace w ramach wypełniania Konwencji Helsińskiej oraz Porozumienia
Państw Bałtyckich „HIROMB” – rozwój procesów zachodzących w morzu i w atmosferze,
metodyka morskich prognoz hydrometeorologicznych, co wiąże się przede wszystkim
z bezpieczeństwem żeglugi oraz wspomaganiem akcji ratowniczych na morzu.
2.3.

Morski Instytut Rybacki w Gdyni

W 2011 r. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB) w Gdyni
prowadził ogółem 25 programów badawczych. Działalność Instytutu zgodnie z zakresem jego
misji koncentrowała się na badaniach z zakresu zrównoważonego wykorzystania zasobów
żywych środowiska morskiego, określenia dynamiki populacji ważniejszych ryb użytkowych
Morza Bałtyckiego, monitoringu ichtiofauny i restytucji zagrożonych gatunków
występujących w środowisku morskim.
2.4.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział Morski w Gdyni

W 2011 r. Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego
Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) prowadził działania na rzecz realizacji polityki morskiej
państwa poprzez działalność Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wraz
z Zespołem w Szczecinie, Biura Prognoz Hydrologicznych oraz Ośrodka Oceanografii
i Monitoringu Bałtyku.
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich wraz z Zespołem w Szczecinie w 2011 r.
prowadziło stały monitoring sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej nad północnym
Atlantykiem i Europą, ze szczególnym uwzględnieniem akwenu Morza Bałtyckiego.
W 2011 r. podjęto również inicjatywę rozszerzenia współpracy pomiędzy IMGW-PIB
a innymi instytucjami morskimi. Podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy
z Urzędami Morskimi w Szczecinie i w Słupsku, które dotyczyło współpracy i bezpłatnej
wymiany informacji meteorologicznej i hydrologicznej z punktów pomiarowych obu stron
oraz informacji o urządzeniach i specjalistycznym sprzęcie. Podobne porozumienie
z Urzędem Morskim w Gdyni jest w fazie końcowej przygotowań. Dodatkowo zaczęto
udostępniać prognozy i ostrzeżenia oraz dane z punktów pomiarowych sieci telemetrycznej
do Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi.
2.5.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

W 2011 r. podobnie jak w roku poprzednim działania Państwowego Instytutu Geologicznego
– Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB), w szczególności Oddziału Geologii Morza,
polegały na realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz innej
aktywności i były związane z takimi kierunkami polityki morskiej, jak: rozwój nauki i badań
morskich, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych morza oraz ochrona brzegu
morskiego.
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Kontynuowano realizację projektów międzynarodowych konsorcjów z udziałem służb
geologicznych państw UE, w tym PIG-PIB (państwowa służba geologiczna Rzeczpospolitej
Polskiej) oraz innych centrów badawczych:
- EMODNET – Europejska sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz (European Marine
Observation and Data Network) w ramach przetargu Komisji Europejskiej, Dyrekcji
Generalnej do spraw Morskich i Rybołówstwa – transza 2 Marine Geological Data.
- Geo-Seas – Ogólnoeuropejska infrastruktura dla zarządzania danymi geologicznymi
i geofizycznymi morza i oceanu (Pan-European infrastructure for management of Marine
and ocean geological and geophysical data) w ramach 7 Programu Ramowego UE, program
tematyczny INFRASTRUCTURES.
- Akcja COST TD0902 Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the
Continental Shelf (SPLASHCOS). PIG-PIB uczestniczył w pracach komitetu zarządzającego
i grupy roboczej nr 2 „Environmental data and Interpretation”.
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB uczestniczy aktywnie w polskiej części
międzynarodowego programu Antarctic Climate Evolution (ACE). Jest to międzynarodowa
inicjatywa powołana pod patronatem SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research)
w ramach IV Międzynarodowego Roku Polarnego. Polska część ACE wykonywana jest pod
kierunkiem Zakładu Biologii Antarktyki PAN jako wydzielony grant Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pt.: „Zapis geochemiczny i paleomagnetyczny ewolucji klimatu
Antarktyki Zachodniej w kenozoicznej sukcesji skalnej na Wyspie Króla Jerzego, archipelag
Szetlandów Południowych”.
W 2011 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy został 18
członkiem Europejskiego Konsorcjum do spraw Badawczych Wierceń Oceanicznych
(ECORD) i 25 członkiem międzynarodowego Zintegrowanego Programu Wierceń
Oceanicznych (IODP) – organizacji o zasięgu światowym, której uczestnikiem jest
konsorcjum ECORD. Daje to Instytutowi możliwość uczestniczenia w ekspedycjach
badawczych IODP, przedkładania propozycji projektów badawczych oraz dostęp do danych,
próbek i wyników badań naukowych.
Dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin - geologów, oceanografów, geochemików
oraz kilku instytucji - PIG-PIB, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, udało się zakończyć kilkuletni projekt pn. „Geochemia osadów
powierzchniowych Morza Bałtyckiego” (Geochemistry of the surface Baltic sediments),
dzięki czemu możliwa stała się synteza polskich osiągnięć w badaniach osadów Morza
Bałtyckiego, przedstawiona na szerokim tle prac badawczych prowadzonych w innych
krajach nadbałtyckich. Monografia zawiera omówienie składu chemicznego osadów i zmian
jakie zaszły w ostatnim stuleciu, jak również wszechstronną analizę procesów i wzajemnych
relacji pomiędzy różnymi częściami składowymi środowiska morskiego: wodami, osadami
i organizmami bytującymi na dnie.
Kontynuowano badania geologiczne w ramach projektu „Rozpoznanie i wizualizacja budowy
geologicznej Zatoki Pomorskiej (wraz z polską częścią Ławicy Odrzanej) dla potrzeb
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gospodarowania zasobami naturalnymi”. Prace są prowadzone przez konsorcjum Państwowy
Instytut Geologiczny - PIB (lider projektu) i Instytut Morski w Gdańsku (członek
konsorcjum) na zamówienie Ministra Środowiska za środki finansowe Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2011 r. prace koncentrowały się na
interpretacji danych geofizycznych oraz badaniach geologicznych i geochemicznych próbek
osadów.
Wdrożono metodykę naziemnego skaningu laserowego do monitorowania procesów erozji
(abrazja, ruchy masowe) brzegu morskiego. Uzyskane czasowe modele przestrzenne sześciu
wybranych odcinków wybrzeża klifowego Południowego Morza Bałtyckiego są początkiem
bazy danych morfometrycznych pozyskanych precyzyjną metodą naziemnego skaningu
laserowego i stanowią materiał referencyjny do monitorowania zmian w przyszłości.
XIV. Zrównoważone wykorzystanie zasobów mineralnych mórz i oceanów
Rzeczpospolita Polska posiada działkę eksploatacyjną na Pacyfiku o powierzchni 75 000 km2,
która kryje złoża konkrecji polimetalicznych o szacunkowej wartości kilkudziesięciu
miliardów dolarów. Prace badawcze w zakresie poszukiwania, rozpoznawania
i przygotowania do przemysłowego zagospodarowania złoża konkrecji polimetalicznych na
Pacyfiku prowadzone są przez Wspólną Organizację Interoceanmetal (IOM), która jest
międzynarodową organizacją badawczą o charakterze rządowym z siedzibą w Szczecinie.
Państwami sponsorującymi (sponsoring states) IOM są rządy sześciu państw: Bułgarii, Kuby,
Czech, Rzeczypospolitej Polskiej, Rosji i Słowacji.
Od 29 marca 2011 r. prace i badania prowadzone są przez IOM na podstawie kontraktu
zawartego z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (ISA) na zarejestrowanym
obszarze wydobywczym o powierzchni 75 000 km2 (B2+B1) położonym we wschodniej
części strefy Clarion-Clipperton na Pacyfiku.
W 2011 r. realizowane przez IOM zadania badawcze w zakresie geologii i ochrony
środowiska obejmowały syntezę uzyskanych danych oraz wyników analiz laboratoryjnych
osadów, konkrecji i fauny bentonicznej. Kompleksowe badania geologiczne umożliwiły
rozpoznanie najbardziej perspektywicznego bloku wydobywczego N11 z oszacowaniem
zasobów metali (Mn, Ni, Cu i Co) w konkrecjach metodą geostatystyczną (procedury
krigingu), ustaleniu konturów złoża oraz rozpoznanie geologiczno-górniczych warunków
zalegania konkrecji. Uzyskane dane stanowią podstawę do dalszych prac i badań
zmierzających do ustalenia konturów złoża i jego budowy, a także wyznaczenia
perspektywicznych bloków wydobywczych i ich eksploracji w celu określenia geologicznogórniczych warunków eksploatacji.
XV.

Zagospodarowanie przestrzenne kraju

1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)
W dniu 13 grudnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła „Koncepcję Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030” (KPZK 2030), która jest najważniejszym dokumentem
formułującym politykę przestrzenną na poziomie krajowym, istotnym również dla polityki
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morskiej. W KPZK 2030 w Celu 3 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach
przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej zawarto
zapisy dotyczące portów morskich. Znalazły się one m.in. w działaniach:
— 3.1.2. Poprawa dostępności polskich miast i regionów w przestrzeni europejskiej,
gdzie przewidziano modernizację infrastruktury i zwiększenie dostępu do portów
morskich (terminali),
— 3.2.1. Zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu, w tym środowiskowych, gdzie
zapisano: „Zintegrowane podejście przestrzenne do rozwoju portów i regionów
portowych zapewni poprawę dostępności polskich portów od strony lądu i morza,
a także wspieranie ich rozwoju zintegrowanego z szerszym spektrum regionalnych
i krajowych procesów gospodarczych. Będzie ono stanowiło kluczowy element
integracji lokalnego planowania przestrzennego dla całego pasa gmin w obszarach
nadmorskich łączącego działania na lądzie i morzu, obejmującego także wprowadzenie
specyficznych standardów zabudowy i zagospodarowania obszarów nadmorskich.”
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 zawiera również typologię
obszarów funkcjonalnych, które mają wspomagać przechodzenie od podejścia sektorowego
do podejścia terytorialnie zintegrowanego. Gospodarowanie w oparciu o obszary
funkcjonalne pozwoli na lepsze wykorzystanie ich endogenicznych potencjałów i stworzy
podstawy do integracji działań publicznych oraz zintegrowanego, wielopoziomowego
zarządzania tymi obszarami.
W typologii, w ramach obszarów funkcjonalnych szczególnego zjawiska w skali
makroregionalnej, wyszczególniono m.in.:
 Strefę przybrzeżną
Zgodnie z zapisami KPZK 2030 ten obszar funkcjonalny będzie obejmował zarówno pas
lądu, jak i morza. Aby umożliwić jego rozwój w KPZK 2030 jako ustalenie zapisano
obowiązek opracowania Studium zagospodarowania przestrzennego dla strefy przybrzeżnej.
Pierwszym etapem prac nad przygotowaniem tego dokumentu ma być sformułowanie
wytycznych, które mają zostać wypracowane przez zespół międzyresortowy, w którego skład
mają również wchodzić przedstawiciele samorządów terytorialnych. Zgodnie z KPZK 2030
Studium ma obejmować kwestie społeczne, gospodarcze, ochrony środowiska
i zagospodarowania przestrzennego oraz będzie zawierać ustalenia wiążące administrację
morską, samorządy województw, a przez plan zagospodarowania przestrzennego
województwa również gminy nadmorskie.
 Polską wyłączną strefę ekonomiczną na morzu
Została ona wyznaczona w KPZK 2030 jako obszar wymagający odmiennego zarządzania
i planowania przestrzennego tak, aby dać podstawy do optymalnego jej wykorzystania przy
współdziałaniu władz wojewódzkich i administracji rządowej. Rozwój tej strefy ma być
oparty o plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 21 marca
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1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej”), który ma być zgodny z zapisami KPZK
2030.
2. Działania w zakresie zmiany ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej
W 2011 r. polska administracja morska (Ministerstwo Infrastruktury i urzędy morskie)
zintensyfikowały działania mające na celu opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej. W szczególności Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie razem z Instytutem
Morskim w Gdańsku wzięły udział w międzynarodowym projekcie pod nazwą „BaltSeaPlan”.
W ramach projektu opracowano pilotażowe plany zagospodarowania przestrzennego części
Zatoki Gdańskiej, Ławicy Środkowej oraz Zatoki Pomorskiej. Dla planu Zatoki Gdańskiej
opracowano i uzgodniono również ocenę oddziaływania na środowisko. Plany
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i wyłącznej strefy ekonomicznej zostaną opracowane na podstawie ustawy o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
W 2011 r. w Ministerstwie Infrastruktury przygotowano projekt rozporządzenia określający
zakres projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych,
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (na podstawie delegacji określonej
w art. 37b ust. 4 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej). Zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej będą wydawane
w formie rozporządzeń ministra, tak więc będą prawem powszechnie obowiązującym. Forma
prawna planów określa jednocześnie sposób procedowania i uzgadniania tych dokumentów
z samorządami, przedsiębiorcami i innymi zainteresowanymi podmiotami, biorącymi udział
w procesie tworzenia prawa.
3. Identyfikacja barier prawnych utrudniających budowę elektrowni wiatrowych na
morzu
W 2011 r. trwały prace mające na celu uproszczenie i skrócenie procedur dotyczących
wznoszenia konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich, w tym budowy morskich
elektrowni wiatrowych. W 2011 r. Ministerstwo Infrastruktury włączyło się w ścisłej
współpracy z Ministerstwem Gospodarki w prace Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej. Rozpatrywany projekt ustawy miał na celu ułatwienie
budowy morskich elektrowni wiatrowych na obszarze polskiej wyłącznej strefy
ekonomicznej.
Uchwalona przez Sejm RP w dniu 26 maja 2011 r. ustawa o zmianie ustawy o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 134, poz. 778)
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umożliwiła wydłużenie ważności pozwolenia, umożliwiającego budowę infrastruktury
związanej z energetyką wiatrową na morzu (tzw. sztucznych wysp) do 30 lat.
We wcześniejszym stanie prawnym było to 5 lat. Zmiany dotyczą również lokalizacji
elektrowni wiatrowych, które nie mogą być budowane na wodach wewnętrznych i morzu
terytorialnym. Ich lokalizacja będzie możliwa jedynie w wyłącznej strefie ekonomicznej.
Nowelizacja ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
dotyczy także nowej struktury opłat za wydanie pozwolenia oraz wprowadza terminy,
w trakcie których należy uzyskać pozwolenie na budowę (6 lat). Rozpoczęcie budowy będzie
musiało nastąpić w ciągu 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę, a podjęcie
wykorzystania sztucznej wyspy po 5 latach od rozpoczęcia prac budowlanych. Minister
właściwy do spraw gospodarki morskiej będzie miał prawo stwierdzić wygaśnięcie
pozwolenia w przypadku, gdy inwestor nie dostosuje się do wskazanych w ustawie
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej terminów. Poza tym
ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej przewiduje
w trybie wydawania pozwoleń na budowę i eksploatację morskich elektrowni wiatrowych
tzw. postępowanie rozstrzygające, umożliwiające wyłonienie jednego inwestora w przypadku,
gdy o ten sam akwen będzie ubiegało się kilku inwestorów.
Na skutek ww. zmian legislacyjnych do końca 2011 r. do Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej inwestorzy skierowali 32 wnioski o wydanie pozwoleń na wznoszenie
i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich elektrowni
wiatrowych.
Problematyka potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej została uwzględniona w pracach nad projektami „Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 r.” (KPZK 2030) oraz „Polityki morskiej
Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020”. Prace nad wskazaniem potencjalnych lokalizacji
elektrowni wiatrowych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej zostały ukończone
w sierpniu 2011 r. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt mapy, która
wskazywałaby potencjalne lokalizacje elektrowni wiatrowych na morzu. Wskazane
współrzędne geograficzne podlegały uzgodnieniu przez ministrów właściwych do spraw
gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, spraw
wewnętrznych oraz obrony narodowej.
4. Projekt budowy międzynarodowej morskiej kablowej linii energetycznej na Morzu
Bałtyckim („Supergrid”)
W styczniu 2011 r. na pierwszym spotkaniu Zespołu doradczego do spraw rozwoju energetyki
wiatrowej działającego w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji „Polityki
energetycznej Polski do 2030 r.”, przedstawiono informację nt. projektu North Seas
Countries’ Offshore Grid Initiative – współpracy państw członkowskich UE, przy udziale
Komisji Europejskiej, w celu realizacji międzynarodowego, innowacyjnego przedsięwzięcia
sektora energetyki. W trakcie obrad podjęto dyskusję nad rekomendacją dla Rządu RP
dotyczącą oceny możliwości włączenia się Rzeczypospolitej Polskiej w działania na rzecz
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budowy morskiej sieci energetycznej na Morzu Bałtyckim. Podjęcie decyzji w zakresie
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do projektu jako obserwatora będzie możliwe po
wyrażeniu opinii w powyższej sprawie przez PSE – Operatora S.A., jako jedynego
w Rzeczypospolitej Polskiej operatora sieci przesyłowej.
5. Aktywność przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej na forum VASAB
W 2011 r. w ramach współpracy Komitetu Planowania Przestrzennego i Rozwoju
Przestrzennego Obszaru Morza Bałtyckiego VASAB odbyły się następujące spotkania:
w Petersburgu w dniach 10-11 marca, w Rydze w dniach 27-28 czerwca i w Berlinie w dniach
10-11 października oraz posiedzenia wspólnej grupy roboczej HELCOM-VASAB. W dniach
7-8 lutego 2011 r. odbyła się w Warszawie doroczna konferencja VASAB nt. Integrated
Approach to Spatial Development of Europe – Meaning of Territorial Cohesion.
Komitet VASAB zajmował się przede wszystkim kwestiami planowania przestrzennego na
morzu poprzez udział w projektach: Plan Bothnia, BaltSeaPlan, Minimum requirements for
Maritime Spatial Planning Systems in the Baltic Sea Region Situation oraz Identification of
the Best Practices of the Baltic Sea Region and other EU maritime regions in Maritimes
Spatial Planning.
Komitet VASAB przygotował projekt badania Sustainable territorial development monitoring
system for the Baltic Sea Region, który został wybrany w konkursie Programu ESPON
(European Spatial Planning Observation Network), tym samym otrzymał dofinansowanie
i rozpoczęła się jego realizacja.
XVI. Rybołówstwo i zrównoważone wykorzystanie zasobów żywych
1. Działania na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów żywych mórz
i oceanów
W obszarze zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych mórz i oceanów
prowadzone były prace na rzecz wprowadzenia zmian legislacyjnych, w organizacji inspekcji
rybackiej, współpracy regionalnej, które miały na celu eliminowanie nielegalnych,
nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (tzw. IUU). Z uwagi na szczególnie
szkodliwy wpływ takich połowów zarówno na stan światowych zasobów, jak i mechanizmy
gospodarcze związane z legalnie prowadzonym rybołówstwem, również Komisja Europejska
i FAO prowadziły w tym obszarze polityki rybackiej szerokie działania. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nawiązało współpracę z Ministerstwem Finansów (służby celne),
Komendą Główną Straży Granicznej, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, Głównym Inspektoratem Weterynarii oraz Ministerstwem Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, której celem było stworzenie zintegrowanego systemu
kontroli, pozwalającego skutecznie przeciwdziałać nielegalnym połowom za pomocą narzędzi
dostępnych w każdej z powyższych instytucji. Prowadzone konsultacje międzyresortowe
miały istotny wpływ na rozpoznanie potrzeb w zakresie niezbędnych zmian
w obowiązujących regulacjach prawnych, umożliwiających stworzenie zintegrowanego
systemu kontroli.
73

W 2011 r. realizowano program Monitorowania Przypadkowych Połowów Waleni z udziałem
obserwatorów na pokładach statków połowowych. Oprócz monitorowania statków
połowowych objętych art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia
2004 r. ustanawiającego środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach
i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.4.2004, str. 12,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91, z późn. zm.),
monitorowano również statki mniejsze, poniżej 15 m, zwłaszcza w obszarach
o największym prawdopodobieństwie przypadkowego połowu morświna. Prowadzono też
obserwacje dotyczące przypadkowego połowu ptaków morskich. Nie zaobserwowano
żadnego przypadku połowu morświna w sieciach rybackich.
2. Zarybianie polskich obszarów morskich w 2011 r.
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574,
z późn. zm.) minister właściwy do spraw rybołówstwa zobowiązany jest do utrzymania
i odtwarzania zasobów ryb w polskich obszarach morskich, które realizuje poprzez coroczne
zarybianie polskich obszarów morskich. Celowość prowadzenia działania wynika z potrzeby
utrzymania cennych dla polskiego rybactwa gatunków ryb dwuśrodowiskowych takich, jak
łosoś, troć, czy jesiotr. W przeszłości gatunki te występowały bardzo licznie w wielu polskich
rzekach oraz w granicach polskich obszarów morskich. Aktualny stan zasobów
wymienionych gatunków ryb dwuśrodowiskowych wymaga prowadzenia intensywnych
zarybień.
Koszty prowadzenia zarybień ponoszone są corocznie przez budżet państwa,
z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rybołówstwa. Zarybienia
polskich obszarów morskich wykonuje się na podstawie planu zarybieniowego,
przygotowywanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego. Plan zarybieniowy opiniuje
powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół do spraw Zarybiania.
W dniu 15 kwietnia 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało z Instytutem
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie umowę na realizację zadania „Zarybianie polskich
obszarów morskich w roku 2011”. Na realizację ww. zadania przeznaczono 4 614 000 zł.
Największą pozycją finansową stanowił materiał zarybieniowy. Na wykupienie poniższego
materiału zarybieniowego dysponowano kwotą 4 170 700 zł, z której wydano 4 171 742,51
(różnica – 1 042,51 zł została pokryta ze środków wykonawcy zadania):
- smolty troci
- narybek i wylęg troci
- tarlaki troci
- smolty łososia
- narybek łososia
- narybek certy
- tarlaki certy
- narybek i wylęg siei
- narybek jesiotra

- 2 065 927,71
- 387 224,88
- 3 336,06
- 487 634,92
- 115 776,3
- 996 593,98
- 628,39
- 111 967,50
- 2 652,77

- 49,5 %,
- 9,3 %,
- 0,1 %,
- 11,7 %,
- 2,8 %,
- 23,9 %,
- 0,0 %,
- 2,7 %,
- 0,1 %.
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3. Stan realizacji Planu gospodarowania zasobami węgorza w Rzeczypospolitej
Polskiej
W celu ograniczenia i odwrócenia tendencji spadku światowych zasobów węgorza
europejskiego wydano rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r.
ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (Dz. Urz. UE L
248 z 22.09.2007, str. 17). Kraje, które stanowią obszar naturalnego występowania węgorza,
zostały zobligowane do przygotowania planów, których celem jest osiągnięcie wolnego
spływu węgorzy srebrnych w ilości 40% takiej wielkości populacji, jaka spływałaby, gdyby
nie podlegała ingerencji człowieka. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z
naukowcami z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni oraz z Instytutu Rybactwa
Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, po konsultacji ze środowiskiem rybackim,
opracowało krajowy plan gospodarowania zasobami węgorza, który decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 6 stycznia 2010 r. (K(2009)10601) został zatwierdzony. Plan jest
realizowany przede wszystkim poprzez zwiększenie dotychczasowych zarybień, udrażnianie
szlaków migracji oraz redukcję śmiertelności.
W sierpniu 2011 r. przeprowadzona została operacja „Zarybiania wód dorzecza Odry i Wisły
narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”.
Do polskich obszarów wodnych wpuszczono łącznie 6 000 kg narybku węgorza
podchowanego w liczbie około 1,2 mln sztuk (dorzecze Wisły 3.200 kg – 640 tys. sztuk,
dorzecze Odry 2.800 kg – 560 tys. sztuk). Środki na ten cel Instytut Rybactwa Śródlądowego
pozyskał z programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory
wodnej”, objętego osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, z pomocy
pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego,
w ramach dofinansowania projektu pt.: „Zarybianie wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem
węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”.
4. Realizacja programów wieloletnich związanych ze sprawami rybackimi
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB) w Gdyni kontynuował
realizację „Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013”, który
został ustanowiony na podstawie uchwały nr 212/2007 Rady Ministrów z dnia
19 października 2007 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Zbierania Danych
Rybackich na lata 2007-2013 i zmieniony uchwałą nr 84/2010 Rady Ministrów z dnia
1 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu
Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013. Program w 2011 r. był realizowany zgodnie
z umową nr 1/OF/2011 zawartą w dniu 22 marca 2011 r., aneksowaną w dniu 25 października
2011 r. w Warszawie.
Ustanowienie wieloletniego programu umożliwia administracji rybackiej efektywne
i odpowiedzialne zarządzanie odnawialnymi zasobami Morza Bałtyckiego i innych obszarów
morskich oraz zapewnia przygotowanie stanowisk negocjacyjnych Strony polskiej na forum
Unii Europejskiej. Program umożliwia również wywiązanie się Rzeczpospolitej Polskiej, jako
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państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z zobowiązań nałożonych przez Wspólną
Politykę Rybacką Unii Europejskiej w ramach paneuropejskiego programu DCF (Data
Collection Framework), mającego na celu zachowanie lub odbudowę bioróżnorodności
i produktywności ekosystemów i stworzenie trwałych podstaw do ekonomicznego
funkcjonowania sektora rybołówstwa.
Powyższy cel realizowany jest poprzez:
- uczestniczenie w rejsach na trawlerach, kutrach i łodziach rybackich w celu zebrania danych
z połowów w trakcie rejsów bałtyckich i dalekomorskich w podziale na: pelagiczne,
demersalne, wędkarstwa morskiego, łososiowe, dla oceny odrzutów,
- organizowanie wyjazdów do portów i przystani rybackich w celu pobierania prób ryb
z wyładunków z obszaru działania polskiej floty rybackiej,
- wykonywanie analiz ichtiologicznych, zapisanie wyników w bazach danych
i wykonywanie wymaganych obliczeń w celu uzyskania rozkładów długości i innych
parametrów biologicznych odławianych ryb z prób pobieranych w połowach przemysłowych,
- zbiór danych o liczbie rejsów i wędkarzy morskich uczestniczących w wyprawach na
podstawie zapisów w dziennikach połowowych, w celu uzyskania danych o połowach
rekreacyjnych (wędkarskich),
- zbiór danych o liczbie odrzucanych ryb do morza oraz ich parametrach biologicznych,
w celu określenia wielkości odrzutów ryb w połowach przemysłowych.
5. Działania dotyczące spraw morskich zrealizowanych w ramach programów
operacyjnych współfinansowanych z budżetu UE
5.1. Oś priorytetowa 1 PO RYBY 2007-2013 - Środki na rzecz dostosowania floty
rybackiej
W dniu 13 lipca 2011 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 1 –
Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartej w programie operacyjnym
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1372 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 776). Nowelizacja ta dotyczyła
głównie uruchomienia pomocy finansowej w ramach środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne. Od
dnia wejścia w życie przedmiotowych przepisów rybacy przybrzeżni mogą ubiegać się
o pomoc finansową w zakresie wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha
zbytu produktów rybactwa, a także dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu
połowowego w celu ochrony zasobów oraz poprawy kwalifikacji zawodowych.
W ramach Osi priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartej
w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
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obszarów rybackich 2007-2013” w roku 2011 zrealizowano
452 785 356 zł.

płatności na łączną kwotę

5.2. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej
Datą rozpoczęcia realizacji środka 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania
działalności połowowej było wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią
priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie
operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.). Z końcem 2011 r. zakończono
nabór wniosków o dofinansowanie w tym Środku.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w ramach Środka 1.1. zostały złożone 93 wnioski
o dofinansowanie na kwotę 144 494 133 zł. Ponadto wydano 73 decyzje o dofinansowaniu na
kwotę 116 338 887 zł oraz wypłacono 114 354 852 zł. Trwale wycofano z rejestru statków
rybackich 69 statków rybackich o nakładzie połowowym 4961,29 GT oraz 14524,58 kW.
5.3. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej
W 2011 r. zakończono realizację Środka 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego
zaprzestania działalności połowowej. Od momentu rozpoczęcia wdrażania tego środka do
jego zakończenia wydatkowano prawie całą alokację jaką można było zgodnie z przepisami
rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.8.2006, str. 1, z późn. zm.) na ten cel
przeznaczyć. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w ramach Środka 1.2. zostało
złożonych 3123 wniosków o dofinansowanie na kwotę 307 080 393 zł. oraz wypłacono
beneficjentom 288 982 775 zł.
5.4. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność
W ramach Środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność beneficjenci złożyli
568 wniosków o dofinansowanie na kwotę 59 217 757 zł. Zawarto 367 umów
o dofinansowanie na kwotę 33 169 919 zł oraz wypłacono 22 478 463 zł.
5.5. Rybactwo przybrzeżne na niewielką skalę
W 2011 r. uruchomiono Środek 1.4. Rybactwo przybrzeżne na niewielką skalę. Uruchomienie
pomocy zostało pozytywnie przyjęte przez środowisko rybaków przybrzeżnych. Już od
pierwszych dni uruchomienia pomocy finansowej liczne przystąpienie rybaków do realizacji
operacji oznaczało, że pomoc ta była przez nich bardzo oczekiwana i istotnie wpłynie na
poprawę sytuacji społeczno – ekonomicznej tego sektora. Zgodnie ze stanem na dzień
31 grudnia 2011 r. w ramach Środka 1.4 beneficjenci złożyli 52 wnioski o dofinansowanie na
kwotę przewyższającą dostępną alokację (38 823 284 zł, co stanowi 124% wykorzystania
dostępnego limitu finansowego). W związku z powyższym podjęto działania mające na celu
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realokację środków finansowych w ramach osi priorytetowej 1, aby zapewnić finansowanie
przedmiotowych operacji w przyszłości.
5.6. Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacką
Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w ramach Środka 1.5. zostało złożonych 540
wniosków o dofinansowanie na kwotę 44 582 242 zł. Z beneficjentami tego Środka zawarto
538 umów o dofinansowanie na kwotę 44 365 632 zł, a wysokość wypłaconych środków
finansowych osiągnęła poziom 17 622 214 zł.
5.7. Oś priorytetowa 3 PO RYBY 2007-2013 - Środki służące wspólnemu interesowi
5.7.1. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach
Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach został
uruchomiony z dniem 30 września 2009 r. wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych
osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie
operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285, z późn. zm.).
Pomoc w ramach Środka jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie
z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku
o dofinansowanie.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w ramach Środka 3.3. Inwestycje w portach
rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach zostało złożonych 114 wniosków
o dofinansowanie na kwotę 1 083 047 983,93 zł podczas, gdy limit środków finansowych dla
Środka 3.3. wynosił 580 865 246,34 zł. Z beneficjentami Środka 3.3. zostało podpisanych
78 umów o dofinansowanie na kwotę 557 093 346,16 zł.
XVII. Turystyka w regionach nadmorskich
1. IV Forum Turystyczne Państw Bałtyckich
W dniach 17-18 maja 2011 r. w Sopocie odbyło się IV Forum Turystyczne Państw Bałtyckich
zorganizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Miasta Sopotu, Pomorską
Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Polskim Towarzystwem TurystycznoKrajoznawczym. Impreza towarzyszyła obchodom Europejskiego Dnia Morza 2011, a jej
hasłem przewodnim było: „Turystyka łączy Kraje Bałtyckie”. Forum stało się okazją do
spotkania reprezentantów środowisk związanych z turystyką z krajów nadbałtyckich,
odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki rozwoju regionalnego.
Wśród wielu istotnych kwestii dotyczących rozwoju regionu Morza Bałtyckiego w obszarze
turystyki, omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:
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potencjału turystycznego regionu bałtyckiego,
form działań promocyjnych,
rozwoju produktów i form turystyki regionu Morza Bałtyckiego,
znaczenia lokalnych organizacji turystycznych dla rozwoju regionu,
możliwości współpracy pomiędzy krajami regionu Morza Bałtyckiego w zakresie
turystyki,
 roli nauki i edukacji w procesie rozwoju regionu Morza Bałtyckiego i wyrównywania
różnic pomiędzy poszczególnymi państwami.
Uczestnicy Forum doceniając dotychczasowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
regionu Morza Bałtyckiego w obszarze turystyki, zwrócili uwagę na potrzebę zwiększenia
zaangażowania politycznego ze strony administracji rządowych państw regionu oraz struktur
Unii Europejskiej, co w przyszłości pozwoliłoby na skuteczniejsze realizowanie inicjatyw
podejmowanych w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.
2. Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”
W 2011 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło realizację akcji informacyjnoedukacyjnej „Bezpieczna Woda”, która stanowi jedno z działań Grupy roboczej
do spraw Bezpieczeństwa Turystów Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań
Rządu RP określonych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku”. Inicjatywa
skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne
źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska
wodniackiego. Celem akcji „Bezpieczna woda” jest popularyzacja bezpiecznego zachowania
w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej. Akcja obejmie swym zasięgiem w zakresie informacyjno-edukacyjnym szkoły
i gimnazja na terenie całego kraju, natomiast działania promocyjne skoncentrowane zostaną
na obszarach wodnych – kąpieliskach, stanicach wodnych, marinach itp.
Akcja „Bezpieczna Woda” była realizowana we współpracy z Wodnym Ochotniczym
Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją
Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Na potrzeby akcji
opracowano zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych obejmujących plakaty, broszury
oraz interaktywny quiz, które zostały umieszczone na stronach internetowych
współorganizatorów akcji. Zakłada się, iż efektem akcji będzie zmniejszenie liczby
wypadków podczas letniego wypoczynku nad wodą poprzez wykształcenie bezpiecznych
zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną.
3. Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu
Minister Sportu i Turystyki objął honorowym patronatem VIII edycję konkursu o Nagrodę
Przyjaznego Brzegu za rok 2011 i ufundował nagrodę główną Grand Prix dla wzorcowej
Eko-Mariny PTTK w Wilkasach. Współpraca w zakresie realizacji konkursu została
wprowadzona do harmonogramu działań Ministerstwa Sportu i Turystyki na najbliższe lata,
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a na czele powołanego w 2011 r. Komitetu Honorowego Konkursu stanęła Pani Katarzyna
Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
4. Działania realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego
W 2011 r. Samorząd Województwa Pomorskiego kontynuował realizację polityki morskiej
w oparciu o „Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich
w województwie pomorskim”. W porozumieniu ze związkiem Miast i Gmin Morskich
prowadzone były prace mające na celu decentralizację zarządzania małymi portami morskimi
poprzez nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich, na rzecz upodmiotowienia
gmin nadmorskich w procesie zarządzania infrastrukturą portową, co prowadzić ma
do rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych regionów.
Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach działań Biura Rozwoju Dróg Wodnych
uczestniczył w projektach aktywizacji żeglugi na Międzynarodowych Drogach Wodnych
E-70 i E-40, poprzez współpracę z polskimi regionami położonymi wzdłuż tej trasy
żeglugowej oraz realizował projekt Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej, w celu
aktywizacji turystycznej Mierzei Wiślanej i Delty Wisły.
Wraz z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną realizowano projekt
współfinansowany ze środków Programu Południowy Bałtyk „Ciesz się Bałtykiem”, którego
celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Morza Bałtyckiego
i zwiększenie jego konkurencyjności poprzez budowę i wdrażanie produktów turystycznych,
opartych na wyróżnikach obszaru.
Realizowano również Projekt Flagowy 12.9 w ramach Planu Akcji Strategii regionu Morza
Bałtyckiego „Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Działania w tym zakresie
skupione były wokół monitoringu wszelkich inicjatyw projektowych ukierunkowanych na
zrównoważone wykorzystanie unikalnych zasobów naturalnych, jak i elementów dziedzictwa
kulturowego, w celu stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego będącego wyróżnikiem
i nawiązującego do tożsamości regionalnej, a także stanowiącego o przewadze
konkurencyjnej na rynku usług turystycznych.
Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach realizacji polityki morskiej RP podejmował
również działania na rzecz rozwoju połączeń żeglugowych w zakresie transportu towarów
i turystyki morskiej z Kaliningradem, aktywizacji drogi wodnej rzeki Wisły na odcinku Kanał
Bydgoski - Żuławy Wiślane, współpracy polskich regionów w zakresie Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk, poprzez zawiązanie Stowarzyszenia Polskich Regionów
Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz udział w projekcie South-North Axis,
którego przedłużeniem bałtyckim jest autostrada morska Gdynia-Karlskrona.
Ponadto Samorządy Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego prowadziły w roku
ubiegłym wspólne działania w ramach promocji polskich regionów nadmorskich pod hasłem
Cruise Poland na targach armatorów statków pasażerskich w Hamburgu. Kolejna taka
inicjatywa planowana jest we współpracy z Polską Organizacja Turystyczną podczas targów
w Miami w 2012 r.
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5. Działania realizowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
W 2011 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizował obowiązujące
strategie i programy, tj. „Strategię rozwoju gospodarki morskiej w Województwie
Zachodniopomorskim do roku 2015”, „Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie
Zachodniopomorskim do roku 2015” oraz „Program rozwoju infrastruktury portów i przystani
żeglarskich Województwa Zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego
i wybrzeża Morza Bałtyckiego”.
W ramach działań dotyczących polityki morskiej wynikających z programów operacyjnych
współfinansowanych z budżetu UE na rzecz turystyki w 2011 r. rozpoczęto realizację
partnerskiego projektu Marriage – Better Marina Management in the Southern Baltics. Jest
to projekt finansowany ze środków programu EWT Południowy Bałtyk. Partnerem wiodącym
w projekcie jest Wirtschaftsfördergeselschaft Vorpommern GmbH z siedzibą
w Greifswaldzie, a jego głównym założeniem jest rozwój portów, przystani i marin leżących
wzdłuż Południowego Bałtyku i zniwelowanie różnic pomiędzy obiektami położonymi na
jego wschodniej i zachodniej części. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011–2013.
Kontynuowano realizację projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - Sieć Portów
Turystycznych Pomorza Zachodniego”, który obejmuje budowę infrastruktury sieci portów
i przystani jachtowych w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie
oraz na wybrzeżu Bałtyku. Trasa Szlaku leży na głównej drodze wodnej prowadzącej
ze stolicy Niemiec – Berlina poprzez Bałtyk do Skandynawii. Źródło dofinansowania stanowi
dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4.
„Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.
W ramach Projektu planowana jest modernizacja istniejącej bazy do uprawiania żeglarstwa
oraz poszerzenie jej o nowe lokalizacje. Wybudowane zostaną mariny i porty turystyczne
w Wolinie, Wapnicy (Gmina Międzyzdroje), Kamieniu Pomorskim, Niechorzu (Gmina
Rewal), Mielnie i Darłowie oraz zostaną zmodernizowane mariny i przystanie jachtowe
w Szczecinie (Marina Pogoń i Przystań Jachtowa AZS) oraz Port Jachtowy w Kołobrzegu.
Porty te tworzą najważniejsze centra jachtowe sieci portów i przystani
Pomorza
Zachodniego, połączonych Zachodniopomorskim Szlakiem Żeglarskim. Odległość pomiędzy
nimi nie przekracza 20-30 mil morskich, tj. kilku godzin żeglugi. Umożliwia to bezpieczne,
turystyczne żeglowanie nie tylko dla wytrawnych żeglarzy, lecz również dla mniej
doświadczonych pasjonatów żeglarstwa wraz z rodzinami. Dnia 1 października 2011 r.
odbyło się uroczyste otwarcie nowej kei na przystani Jacht Klubu AZS w Szczecinie,
a w dniu 15 grudnia 2011 r. w Kołobrzegu odbyło się uroczyste przekazanie zakończonej
w ramach Projektu inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu".
6. Działania realizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach programów wieloletnich
prowadzonych w zakresie polityki morskiej w obszarze turystyki w 2011 r. realizował projekt
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” realizowany w ramach PO IG, oś priorytetowa
„Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, działanie 6.4 Inwestycje w produkty
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turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Liderem projektu jest Województwo Pomorskie.
Zadanie Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Partnera strategicznego projektu
koncentrowało się na zapewnieniu wkładu finansowego na wspólną realizację następujących
zadań: kierowanie projektem, monitoring i sprawozdawczość, audyt projektu, system
informacji oraz promocja projektu.
Ponadto w 2011 r. w ramach działań podejmowanych przez Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na rzecz realizacji polityki morskiej zrealizowano II
Międzynarodowe Regaty Żeglarskie o Puchar Trzech Marszałków w dniach 15-17 lipca
2011 r., połączone z konferencją pn. „Forum Turystyki Wodnej E 70. Dwa zalewy – jeden
akwen” i wizytą studyjną w Bałtijsku.
Kontynuowano również realizację projektu: „MDW E 70 – turystyka bez granic” w ramach
Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych, którego celem było
wypracowanie wspólnego kierunku rozwoju i promocji turystycznej na obszarze wschodniego
odcinka MDW E 70 – Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim, łączącego tereny
Rzeczypospolitej Polskiej, Rosji i Litwy. Beneficjentem projektu był Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a partnerami pięć samorządów Obwodu
Kaliningradzkiego oraz Ministerstwo do spraw Rozwoju Samorządu Terytorialnego Obwodu
Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.
Kolejną inicjatywą Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zainicjowaną w roku
ubiegłym jest projekt: „Droga Wodna E 70: drogą dobrej współpracy transgranicznej”,
realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 –
2013, oczekujący na ocenę merytoryczną. Celem projektu jest transgraniczna współpraca
i rozwój obszaru strefy E 70. Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, a partnerami samorządy Województwa Pomorskiego, Obwodu
Kaliningradzkiego i Okręgu Kłajpeda.
Powyższe projekty przyczynią się do stworzenia komplementarnej oferty turystycznej
w polskiej części Morza Bałtyckiego. Produkty powstałe w wyniku ich realizacji będą miały
unikatowy charakter i w założeniu powinny doprowadzić do wzrostu atrakcyjności
turystycznej Rzeczpospolitej Polskiej, a w konsekwencji wpłynąć na społeczno-gospodarczy
rozwój kraju.
XVIII. Sytuacja w polskim przemyśle stoczniowym
Sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego uwarunkowana jest kształtowaniem się
koniunktury w sektorze okrętowym nie tylko w samej Europie, ale również na świecie.
Przemysł stoczniowy działa na silnie konkurencyjnym globalnym rynku statków, a światowy
popyt na statki determinowany jest aktywnością ekonomiczną gospodarek światowych,
a także stanem istniejącej floty, koniecznością złomowania i wymiany jednostek pływających.
Obecnie światowa produkcja statków w ponad 80% realizowana jest przez kraje azjatyckie,
a portfel zamówień tych krajów stanowi 90% światowych zamówień. Zwiększenie roli krajów
azjatyckich na światowym rynku statków odbywa się kosztem krajów europejskich, których
udział w produkcji, globalnym portfelu zamówień i nowych zamówieniach wykazuje
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postępującą tendencję spadkową – udział unijnego przemysłu stoczniowego w światowej
produkcji zmniejszył się obecnie do poziomu 6 %.
W 2011 r. polskie stocznie zawarły 20 nowych kontraktów na budowę statków o pojemności
142 tys. CGT, a portfel zamówień obejmował 24 jednostki o łącznej pojemności 147 tys.
CGT. Wielkość produkcji wyniosła 14 sztuk o pojemności 100 tys. CGT.
Pomimo niekorzystnej sytuacji w 2011 r. część stoczni z powodzeniem konkurowała na
rynkach europejskich. W dobrej kondycji są stocznie i firmy z Grupy Remontowa S.A.,
mające portfele wypełnione kontraktami na remonty, przebudowy i budowy nowych statków.
Aktualna sytuacja na rynku światowym spowodowała, że polskie firmy z sektora
stoczniowego przeprowadziły dywersyfikację działalności. Stocznia Gdańsk S.A.
zainwestowała w produkcję stalowych wież generatorów wiatrowych i konstrukcji
wielkogabarytowych, co pozwoliło na poszerzenie oferty i zwiększenie produkcji.
Stocznie poszukują obszarów działalności pozwalających im przetrwać okres niekorzystnej
koniunktury. Stocznie produkcyjne starają się działać w różnych segmentach, a wśród nich
m.in. w budowie konstrukcji stalowych, w tym konstrukcji przeznaczonych dla przemysłu
offshore, konstrukcji hydrotechnicznych, konstrukcji na potrzeby energetyki wiatrowej, czy
konstrukcji aluminiowych.
Stocznie remontowe działają na innym rynku niż przemysł budowy statków, a ponad 80%
remontów stanowią statki zagraniczne. Sytuacja ekonomiczna w tych stoczniach
w latach ubiegłych była dobra, niemniej w latach 2009-2010 globalny kryzys finansowy
wpłynął na jej pogorszenie - armatorzy znacznie zmniejszyli nakłady na remonty swoich
statków często ograniczając je do niezbędnych napraw i okresowych remontów wymaganych
przez przepisy żeglugowe. W 2011 r. nastąpiło pewne ożywienie na rynku - polskie stocznie
wyremontowały 600 statków o wartości niemal 290 mln euro (dla porównania w 2010 r.
stocznie wyremontowały także 600 jednostek, ale o niższej wartości 230 mln euro).
Wobec ostrej konkurencji na światowym rynku remontowym i wpływu światowego kryzysu
gospodarczego, polskie stocznie remontowe podjęły działania w kierunku dywersyfikacji
produkcji poprzez prowadzenie przebudów jednostek, podejmowanie bardziej
skomplikowanych prac np.: przedłużanie kadłubów, budowy urządzeń do wydobycia ropy
spod dna morskiego (jednostki off-shore) oraz budowy mniejszych jednostek.
Polski przemysł jachtowy został wytypowany w 2011 r. jako jedna z 15 gałęzi przemysłu,
które w najbliższych latach będą wspierane przez Rząd RP na forum międzynarodowym.
Ministerstwo Gospodarki realizuje obecnie projekt systemowy pt.: „Promocja polskiej
gospodarki na rynkach międzynarodowych” realizowany w ramach poddziałania 6.5.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest wzmocnienie
konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród
partnerów międzynarodowych, dostępu do informacji o Rzeczypospolitej Polskiej oraz
możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych. Strategia wobec przemysłu
stoczniowego zawarta jest w unijnym programie „Leadership 2015”, który zakłada wzrost
konkurencyjności tego sektora poprzez rozwój innowacji, wiedzy i przedsiębiorczości.
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Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Europy możliwe jest w segmencie wysoko
specjalistycznych statków, dlatego w 2011 r. zarówno stocznie europejskie, jak i polskie
podejmowały działania przede wszystkim w kierunku budowy statków zaawansowanych
i skomplikowanych technologicznie, spełniających wysokie kryteria jakościowe i wymogi
środowiskowe.
XIX. Działalność urzędów morskich w 2011 r.
1. Urząd Morski w Gdyni
1.1. Zadania realizowane w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko”:
- zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego
w Gdyni,
- modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) – etap I przebudowa falochronu
wschodniego,
- modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku
wodnego na Martwej Wiśle i Motławie,
- Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego Etap I,
- Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego Etap II A.
1.2. Zadania realizowane w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”:
- Zalew Wiślany, umocnienie brzegowe w Kątach Rybackich (km 70.00-71.10),
- otwarte morze, umocnienie brzegowe w rejonie Jastrzębia Góra – Ostrowo (km 134.550135.500).
1.3. Pozostałe zadania:
- Program „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”,
- Budowa toru wodnego na Wiśle Śmiałej,
- Przebudowa falochronu południowego w Basenie Żeglarskim w Gdyni.
2. Urząd Morski w Szczecinie
2.1. Zadania realizowane w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko”:
- Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu,
- Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap
II, strona wschodnia i zachodnia,
- Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie oznakowanie nawigacyjne,
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- Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich
w Województwie Zachodniopomorskim,
- Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża.
2.2. Zadania realizowane w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”:
- sztuczne zasilanie plaży w Trzęsaczu (km 372.80 – 373.80),
- sztuczne zasilanie plaży w Dziwnowie (km 389.00 – 390.40),
- budowa opaski brzegowej zabezpieczającej klif w Rewalu (km 371.85 - 372.61).
2.3. Pozostałe zadania:
- Program Wieloletni na lata 2008 – 2013 pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu
zewnętrznego w Świnoujściu”,
- Program „Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”
w ramach RPO WZ na lata 2007-2013,
- „Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie” (w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013” - PO RYBY 2007-2013),
- „Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu
w Dziwnowie” (w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - PO RYBY 2007-2013).
3. Urząd Morski w Słupsku
3.1. Zadania realizowane w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko”:
- odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu (km 330.4 – 333.4).
3.2. Zadania realizowane w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”:
- budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski (Ustronie Morskie km 321.0 –
323.0),
- odbudowa zespołu ostróg (Dźwirzyno km 343.4 – 345.4),
- budowa opaski brzegowej narzutowej z kamienia łamanego (Kołobrzeg km 328.90 –
330.280),
- stabilizacja klifu nadmorskiego w Jarosławcu. Interwencyjne zabezpieczenie części
osuwiska na odcinku drogowym oraz zdrenowanie podnóża klifu i wykonanie pomiarów
ruchów osuwiskowych wraz z badaniami hydrologicznymi.
3.3. Pozostałe zadania:
- przebudowa Nabrzeża Słowińskiego w porcie Łeba,
- przebudowa Nabrzeża Postojowego w porcie Darłowo,
- przebudowa Nabrzeża Czołowego w porcie Darłowo,
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- odbudowa elementów konstrukcji Nabrzeża Postojowego w porcie Darłowo,
- przebudowa konstrukcji dachu budynku radiolatarni w porcie Łeba.
W związku z uprawnieniami i obowiązkami Dyrektorów Urzędów Morskich wynikającymi
z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), Urzędy Morskie w Gdyni, Szczecinie i Słupsku
realizowały zadania związane z prowadzeniem ewidencji zabytków znajdujących się na
polskich obszarach morskich.
Urzędy morskie realizowały ponadto zadania w ramach działań związanych z ochroną
podwodnego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z Konwencją UNESCO o ochronie
podwodnego dziedzictwa kulturowego. Podwodne dziedzictwo kulturowe oznacza wszelkie
ślady egzystencji ludzkiej mające charakter kulturowy, historyczny lub archeologiczny, które
pozostawały lub pozostają całkowicie lub częściowo pod wodą, okresowo lub stale przez co
najmniej 100 lat, w tym:
- stanowiska, budowle, obiekty, artefakty oraz szczątki ludzkie, wraz z ich kontekstem
archeologicznym i przyrodniczym,
- statki, samoloty oraz inne pojazdy lub ich części, wraz z ich kontekstem archeologicznym
i przyrodniczym,
- inne przedmioty o charakterze prehistorycznym.
XX.

Zarządzanie morskie

1. Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
W 2011 r. Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
odbył 5 posiedzeń. W pierwszym kwartale 2011 r. prace Zespołu koncentrowały się przede
wszystkim na przygotowaniu projektu dokumentu pt.: „Polityka morska Rzeczypospolitej
Polskiej do roku 2020”, który został przyjęty przez Zespół na posiedzeniu w dniu 22 marca
2011 r. Ponadto Członkowie Zespołu wzięli udział w uroczystościach związanych
z głównymi obchodami Europejskiego Dnia Morza 2011 w Gdańsku.
W dniu 15 listopada 2011 r. odbyło się posiedzenie tematyczne poświęcone w całości nauce
i badaniom morskim, w którym udział wzięło wielu przedstawicieli środowiska naukowego
ze wszystkich najważniejszych uczelni oraz instytucji naukowych zajmujących się nauką
i badaniami morskimi. Podczas posiedzenia zaprezentowano osiągnięcia naukowe ośrodków
naukowych prowadzących badania morskie, a także przedstawiono najważniejsze problemy
środowiska naukowego, stanowiące istotną barierę w rozwoju nauki i badań w obszarze
morza. Szeroko rozumiana wiedza o morzu stanowi obok morskiego planowania
przestrzennego i integracji systemów nadzoru morskiego jeden z trzech instrumentów
przekrojowych zintegrowanej polityki morskiej UE.
2. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego
W dniu 28 listopada 2011 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni odbyło się inauguracyjne
posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez Prezesa Rady Ministrów na drugą
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kadencję. Wiodącym tematem prac Komisji w 2011 r., zarówno w pierwszej, jak i drugiej
kadencji, była kontynuacja prac nad nowym Kodeksem morskim oraz zmianami do Kodeksu
morskiego wynikającymi z następujących aktów prawa Unii Europejskiej:
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/20/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009,
str. 128, z późn. zm.),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach
wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24, z późn. zm.),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada
2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str.1,
z późn. zm.).
W dniu 1 lutego 2012 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął opracowany przez Komisję
Kodyfikacyjną projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Ponadto Komisja Kodyfikacyjna opiniowała szereg aktów prawnych, między innymi projekt
założeń do ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz dokumenty
o charakterze nienormatywnym, jak np. opracowane przez Komisję Zwyczajów Portowych
„Zasady Współpracy Uczestników Obrotu Portowo-Morskiego w Polskich Portach
Morskich”.
XXI. Zakończenie
Z punktu widzenia polityki morskiej państwa ubiegły rok był okresem zdominowanym przez
dwa wyjątkowe wydarzenia: obchody Europejskiego Dnia Morza 2011 w Gdańsku
i realizację priorytetów z obszaru spraw morskich podczas polskiej Prezydencji.
Do najważniejszych osiągnięć w dziedzinie spraw morskich podczas pierwszego
historycznego przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie UE zaliczyć należy
zakończenie negocjacji oraz doprowadzenie do przyjęcia w pierwszym czytaniu Parlamentu
Europejskiego projektu rozporządzenia ustanawiającego „Program na rzecz dalszego rozwoju
zintegrowanej polityki morskiej”, w którym przewidziano 40 mln euro na wdrożenie
Programu w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do końca 2013 r. Realizacja zadań
finansowanych w ramach Programu przyczyni się do dalszego rozwoju zintegrowanej polityki
morskiej UE oraz rozwoju gospodarczego całego sektora morskiego i w konsekwencji do
podniesienia jakości życia mieszkańców UE.
Kolejne istotne osiągnięcie polskiej Prezydencji to przyjęcie przez Radę UE konkluzji
w sprawie zintegrowanej polityki morskiej UE. W konkluzjach odnotowano wkład
zintegrowanej polityki morskiej w osiąganie celów określonych w strategii „Europa 2020”
przez wykorzystywanie potencjału europejskiej gospodarki morskiej i przybrzeżnej przy
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udziale zaawansowanej wiedzy i innowacji oraz przez wspieranie tworzenia lepszych miejsc
pracy i kwalifikacji w celu sprostania potrzebom większej konkurencji w skali globalnej.
Polska Prezydencja zakończyła też pierwszy przegląd Strategii UE dla regionu Morza
Bałtyckiego (SUE RMB). Przyjęte w listopadzie 2011 r. przez Radę do Spraw Ogólnych
konkluzje w tej kwestii obejmują szereg praktycznych rekomendacji, mających na celu
usprawnienie wdrażania SUE RMB, która po dwóch latach funkcjonowania wymaga
pewnych korekt. Dotyczy to zwłaszcza poprawy zarządzania Strategią poprzez wzmocnienie
roli Komisji Europejskiej i silniejsze zaangażowanie polityczne państw członkowskich na
różnych szczeblach administracji, ustalenie jasnych celów i wskaźników Strategii
ułatwiających jej ewaluację oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania poprzez
włączenie w realizację SUE RMB nie tylko polityki spójności, ale i innych polityk
sektorowych.
Okres polskiego przewodnictwa w Radzie UE uwypuklił fakt, iż zagadnienia związane
z szeroko rozumianą problematyką morską mają charakter horyzontalny – dotyczą zakresów
kompetencji wielu resortów i instytucji rządowych. Sprawne prowadzenie polityki morskiej
państwa wymaga nieustającej wymiany informacji pomiędzy resortami zaangażowanymi
w proces tworzenia i realizacji polityki morskiej oraz identyfikacji wspólnych priorytetów
o charakterze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. W tym kontekście
w szczególności należy podkreślić ponadsektorowy wymiar polskiej polityki morskiej
realizowanej w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej
Rzeczypospolitej Polskiej, którego podstawowym zadaniem jest prowadzenie
zintegrowanego, spójnego i skoordynowanego procesu podejmowania decyzji w odniesieniu
do ogółu spraw morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Rok 2011 był kolejnym okresem dobrej koniunktury w polskich portach. Zarządy portów
morskich realizując swoje programy strategiczne podejmowały skuteczne działania
zmierzające przede wszystkim do poprawy czynników, mających znaczenie dla wzrostu
konkurencyjności polskich portów morskich, przede wszystkim realizując zadania
o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym, a także zwiększając zakres świadczonych
nowoczesnych usług portowych. Działania takie są niezbędne, by polskie porty mogły
skutecznie konkurować z innymi portami europejskimi. Ubiegłoroczne wyniki finansowe
spółek zarządzających portami oraz wielkości przeładunków wszystkich grup towarowych
w polskich portach morskich potwierdzają stale rosnącą rolę polskich portów.
Polskie porty morskie mają szansę stać się ważnym elementem światowej infrastruktury
transportowej oraz istotnym połączeniem gospodarczym korytarza transportowego północpołudnie, przejmując część strumienia transportowego na linii Azja - Europa ŚrodkowoWschodnia, co dałoby dodatkowy impuls dla rozwoju gospodarczego wielu regionów.
Modernizacja i budowa nowych terminali kontenerowych w polskich portach w odpowiedzi
na stale rosnący udział przewozów kontenerowych w transporcie światowym, nie byłaby
możliwa bez inwestycji w zakresie infrastruktury dostępu do portów i infrastruktury portowej,
finansowanych ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich. Należy mieć
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nadzieję, że dzięki tym inwestycjom więcej światowych przewoźników włączy w przyszłości
do swoich rozkładów terminale kontenerowe w polskich portach morskich.
W ubiegłym roku kontynuowano działania legislacyjne oraz wprowadzono konkretne
rozwiązania mające na celu usuwanie przeszkód biurokratycznych i redukcję barier
rozwojowych, z którymi muszą borykać się przedsiębiorcy z branży portowej. Weszły
w życie przepisy, które zmieniły zakres usług objętych preferencyjną 0% stawką podatku
VAT świadczonych w polskich portach morskich, co powinno korzystnie wpłynąć na
konkurencyjność polskich portów. Zauważalna jest poprawa obsługi celnej oraz
systematyczny wzrost standardów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu
towarowego w portach.
W 2011 r. prowadzono prace nad ustawami i rozporządzeniami m.in. z zakresu
bezpieczeństwa morskiego, wprowadzono zmiany do ustawy o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki oraz do ustawy o bezpieczeństwie morskim, mające na
celu implementację do polskiego porządku prawnego przepisów UE, a także zmiany do
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ułatwiające
realizację inwestycji w energetyce wiatrowej na morzu.
Kontynuowano negocjacje wielu umów międzynarodowych dotyczących transportu
morskiego, zwalczania zanieczyszczeń w obszarze Morza Bałtyckiego, unikania podwójnego
opodatkowania i innych.
Perspektywy szybszego rozwoju wszystkich polskich przedsiębiorstw żeglugowych zależą
przede wszystkim od sytuacji na rynku światowym oraz od wielu innych czynników
w różnym stopniu zależnych od działań Rządu RP. W 2011 r. prowadzone były prace nad
oczekiwaną przez środowiska żeglugowe nowelizacją ustawy o podatku tonażowym oraz nad
projektem nowej ustawy o pracy na morzu, która wdroży zapisy Konwencji o pracy na morzu
Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wprowadzi przepisy poprawiające funkcjonowanie
przedsiębiorstw żeglugowych.
Urzędy morskie kontynuowały działania na rzecz poprawy dostępu do portów od strony
morza oraz poprawy bezpieczeństwa żeglugi.
Akademie morskie, uniwersytety i uczelnie techniczne rozwijały ofertę dydaktyczną związaną
z morzem, uruchamiając nowe kierunki kształcenia oraz uczestniczyły w krajowych
i międzynarodowych projektach badawczych o charakterze morskim.
Kolejny rok realizacji polityki morskiej państwa potwierdza, że wypracowanie
ponadresortowej formuły prowadzenia dialogu na szczeblu rządowym z uwzględnieniem
opinii wszystkich zainteresowanych stron jest dużym sukcesem Rzeczypospolitej Polskiej
w prowadzeniu ogółu spraw morskich. Zaangażowanie oraz dotychczasowe działania
podejmowane w celu realizacji wytycznych zintegrowanej polityki morskiej potwierdzają
wysoką pozycję Rzeczypospolitej Polskiej, która nadal jest jednym z wiodących państw
członkowskich UE we wdrażaniu zasad zintegrowanej polityki morskiej.
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Załącznik do raportu
„Wykaz jednostek naukowych, które w 2011 r. realizowały projekty międzynarodowe
związane z tematyką morską, finansowane ze środków budżetowych na naukę”
W 2011 r. jednostki naukowe realizowały następujące projekty międzynarodowe związane
z tematyką morską, które były finansowane ze środków budżetowych na naukę:
Przyznane
środki na
naukę
w 2011 r.

Lp Nazwa jednostki

Tytuł projektu

Program

Ogólna wartość
projektu

1

Uniwersytet
Gdański
Pomorskie
Centrum Badań i
Technologii
Środowiska
POMCERT

Morska
Energetyka
Wiatrowa w
Regionie
Południowego
Bałtyku

The South Baltic
Programme 20072013

612 950 zł

27 575 zł

2

Instytut Morski
w Gdańsku

Planowanie
Przestrzenne na
Bałtyku

Baltic Sea Region
Programme 20072013

1 258 321 zł

71 578 zł

3

Instytut Morski
w Gdańsku

Zrównoważone
wykorzystanie
zasobów Morza
Bałtyckiego

Baltic Sea Region
Programme 20072013

1 412 060 zł

54 683 zł

4

Instytut Morski
w Gdańsku

Projekt Bałtyku 21
- Eco Region

Baltic Sea Region
Programme 20072013

535 653 zł

37 181 zł

Akademia
GórniczoHutnicza im. St.
Staszica
Wydział
Górnictwa i
Geoinżynierii

Sieć innowacji w
zarządzaniu
odpadami
górniczymi i
przeróbczymi

Baltic Sea Region
Programme 20072013

1 864 558 zł

57 702 zł

Akademia
Morska w
Szczecinie
Wydział
Mechaniczny

BSR INNOSHIP Współpraca w
obszarze Morza
Bałtyckiego na
rzecz redukcji

Baltic Sea Region
Programme 20072013

1 234 805 zł

55 341 zł

5

6

1

emisji gazów
spalinowych ze
statków i portów
poprzez
konkurencyjność
opartą na wiedzy i
innowacyjności.

Politechnika
Gdańska
Wydział
Zarządzania i
Ekonomii

BEST AGERS Wykorzystanie
wiedzy i
doświadczenia
profesjonalistów w
kwiecie wieku do
wspierania biznesu
i rozwoju
umiejętności w
Regionie Morza
Bałtyckiego

Baltic Sea Region
Programme 20072013

1 164 827 zł

56 539 zł

Instytut Morski
w Gdańsku

CLEANSHIPPrzyjazna
środowisku
żegluga morska na
Bałtyku

Baltic Sea Region
Programme 20072013

475 917 zł

18 804 zł

Instytut Maszyn
Przepływowych
im. Roberta
Szewalskiego
PAN

Alternatywna
energia dla sektora
publicznego zrównoważone
strategie
energetyczne
szansą rozwoju
regionalnego

Baltic Sea Region
Programme 20072013

1 095 401 zł

54 458 zł

Uniwersytet
Gdański
Pomorskie
10 Centrum Badań i
Technologii
Środowiska
POMCERT

Bałtyckie Forum
Innowacyjnych
Technologii
Gospodarowania
Gnojowicą

Baltic Sea Region
Programme 20072013

611 511 zł

11 436 zł

Uniwersytet
Gdański
Pomorskie
11
Centrum Badań i
Technologii
Środowiska

Projekt Promocji
Bioenergii w
Regionie Morza
Bałtyckiego

Baltic Sea Region
Programme 20072013

669 355 zł

69 666 zł

7

8

9

2

POMCERT

Regionalne
aspekty ryzyka
rozlewów
olejowych i innych
substancji
niebezpiecznych w
Morzu Bałtyckim

Baltic Sea Region
Programme 20072013

1 090 779 zł

51 674 zł

Wioski
Zachodniopomor
ekologiczne dla
ska Szkoła
zrównoważonego
13
Biznesu
rozwoju obszarów
wiejskich

Baltic Sea Region
Programme 20072013

735 804 zł

22 713 zł

Wyzwania i szanse
dla lokalnego i
Zachodniopomor
regionalnego
ska Szkoła
rozwoju
14
Biznesu
generowane przez
zmiany
klimatyczne

Baltic Sea Region
Programme 20072013

735 036 zł

14 615 zł

Baltic Sea Region
Programme 20072013

447 237 zł

19 684 zł

Baltic Sea Region
Programme 20072013

841 974 zł

51 955 zł

12

Instytut Morski
w Gdańsku

15

Zachodniopomor
ska Szkoła
Biznesu

Wykorzystanie
wiedzy i
doświadczenia
ludzi w kwiecie
wieku w celu
rozwoju biznesu i
umiejętności w
regionie Morza
Bałtyckiego

16

Instytut
Meteorologii i
Gospodarki
Wodnej
Państwowy
Instytut
Badawczy

Kompleksowe
działania
strategiczne i
inwestycyjne w
zrównoważonym
rozwoju rolnictwa
w regionie Morza
Bałtyckiego

3

Instytut Morski
w Gdańsku

Wytyczne
dotyczące
ekosystemowego
sposobu
wytypowania
miejsca oraz
zarządzania
przybrzeżnymi
klapowiskami w
południowo–
wschodnim rejonie
Morza Bałtyckiego

South Baltic
Programme 20072013

1 737 343 zł

52 435 zł

Instytut
Oceanologii
PAN

Strategiczny
projekt wspierania
ponadnarodowej
działalności
gospodarczej w
zakresie badań i
innowacji, dla
klasterów i sieci
małych i średnich
przedsiębiorstw

South Baltic
Programme 20072013

417 240 zł

16 689 zł

Uniwersytet
Mokradła, Glony i
Gdański
Biogaz – projekt
Pomorskie
przeciwdziałania
19 Centrum Badań i
eutrofizacji
Technologii
Południowego
Środowiska
Bałtyku
POMCERT

Program
Współpracy
Transgranicznej
Południowy Bałtyk
2007-2012

443 870 zł

11 826 zł

Od planów i teorii
Politechnika
do praktycznych,
Łódzka; Wydział
ekorozwojowych
Inżynierii
działań
20
Procesowej i
poprawiających
Ochrony
ekologiczny status
Środowiska
Morza Bałtyckiego

Baltic Sea Region
Programme 20072013

902 501 zł

46 020 zł

Wydajny,
bezpieczny i
zrównoważony
transport na morzu

Baltic Sea Region
Programme 20072013

1 630 783 zł

141 456 zł

17

18

21

Instytut Morski
w Gdańsku

4

Instytut Morski
w Gdańsku

Bezpieczeństwo na
morzu - transport i
środowisko w
regionie Morza
Bałtyckiego

Baltic Sea Region
Programme 20072013

1 757 154 zł

86 365 zł

23

Instytut Morski
w Gdańsku

Zintegrowany
system
transportowy w
regionie Morza
Bałtyckiego

Baltic Sea Region
Programme 20072013

874 655 zł

33 876 zł

24

Akademia
Morska w
Szczecinie;
Wydział
Nawigacyjny

Sprawny,
bezpieczny i
zrównoważony
ruch na morzu

Baltic Sea Region
Programme 20072013

1 068 617 zł

31 096 zł

25

Akademia
Morska w
Szczecinie;
Wydział
Nawigacyjny

Morskie
bezpieczeństwo transport i
środowisko w
regionie Morza
Bałtyckiego

Baltic Sea Region
Programme 20072013

600 750 zł

31 461 zł

Rozpowszechniani
e i wspieranie
Zachodniopomor
innowacji
ski Uniwersytet
technologicznych
Technologiczny
opartych o plazmę
26
w Szczecinie;
w celu ochrony
Wydział
środowiska w
Elektryczny
basenie Morza
Bałtyckiego

Baltic Sea Region
Programme 20072013

1 073 475 zł

56 668 zł

Instytut
Logistyki i
Magazynowania

W stronę
zintegrowanego
systemu
transportowego w
regionie Morza
Bałtyckiego

Baltic Sea Region
Programme 20072013

2 050 204 zł

168 046 zł

Instytut Morski
w Gdańsku

Zrównoważona
gospodarka
zanieczyszczonym
i osadami w
Morzu Bałtyckim

Baltic Sea Region
Programme 20072013

2 125 664 zł

374 917 zł

22

27

28

5

29

30

31

Instytut
Meteorologii i
Gospodarki
Wodnej

Nowoczesne
Gospodarowanie
Wodami w
Obszarze
Południowego
Morza Bałtyckiego

South Baltic
Programme 20072013

221 634 zł

19 947 zł

Morski Instytut
Rybacki

Oparte na wiedzy
zrównoważone
zarządzanie dla
mórz

7. PR COOPERATION
(ENV)

342 808 zł

15 426 zł

Instytut
Budownictwa
Wodnego PAN

Innowacyjne
technologie
bezpiecznego
utrzymania
brzegów morskich
Europy w
warunkach zmian
klimatycznych

7. PR COOPERATION
(ENV)

1 026 267 zł

88 267 zł

31 059 153 zł

1 850 099 zł

Razem

Kwota środków finansowych przeznaczonych na inwestycje budowlane wyniosła
1 950 000 zł Dodatkowo dotacja z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w 2011 r. wyniosła
36 000 000 zł i była związana z budową statku naukowo-badawczego.
W 2011r. Narodowe Centrum Nauki realizowało następujące projekty badawcze dotyczące
problematyki morskiej na łączną kwotę 7 129 380,00 zł:
Koszty w roku
2011

12 350,00

Jednostka

Tytuł projektu

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika

Zmienność układu przestrzennego i
uporządkowania
krajobrazu
Pomorza
Zachodniego
w
świetle
analizy
kartograficzno-teledetekcyjnej

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

Zmiany środowiska geograficznego Zatoki
Pomorskiej w holocenie w świetle badań
diatomologicznych i geochemicznych

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika

Wpływ uwarunkowań środowiskowych na
przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie
właściwości marszy (mad morskich) w
gradiencie zasolenia Morza Bałtyckiego

9 961,00 Uniwersytet Gdański

Tempo i kierunek sukcesji morskich zespołów
bentosowych w strefie przybrzeżnej Zatoki
Gdańskiej

28 600,00

4 550,00

6

Zachodniopomorski
Uniwersytet
42 000,00
Technologiczny w
Szczecinie

Fauna zbiorników balastowych statków jako
potencjalni imigranci do wód estuarium rzeki
Odry

19 500,00 Uniwersytet Gdański

Wpływ wybranych czynników środowiskowych
na wzrost, fotosyntezę, fluorescencję chlorofilu,
barwniki
fotosyntetyczne
oraz
zmiany
ultrastrukturalne
u
bałtyckich
sinic
pikoplanktonowych z rodzaju Synechococcus

14 716,00 Uniwersytet Gdański

Wpływ kolonii ptaków morskich o odmiennej
diecie na strukturę i funkcjonowanie tundry
ornitogennej na Spitsbergenie - wykorzystanie
metody stabilnych izotopów azotu i węgla

91 480,00 Instytut Oceanologii PAN

Numeryczne modelowanie zagrożeń w polskiej
strefie przybrzeżnej

13 300,00 Instytut Oceanologii PAN

Ocenić narażenie rejonów przybrzeżnych
Południowego
Bałtyku
na
obecność
pozostałości środków farmaceutycznych

59 000,00 Instytut Oceanologii PAN

Transformacja aerozolu w granicznej warstwie
atmosfery
nad
Morzem
Bałtyckim
pod wpływem emisji aerozolu morskiego

33 180,00 Instytut Oceanologii PAN

Rola stratyfikacji wód w usuwaniu toksycznych
metali z wód bałtyckich

19 692,00

21 100,00

Morski Instytut Rybacki w
Gdyni

Ocena wartości odżywczej i bezpieczeństwa
zdrowotnego wybranych gatunków ryb z
importu w porównaniu z ważnymi gospodarczo
w Rzeczpospolitej Polskiej rybami bałtyckimi i
hodowlanymi

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika

Pochodzenie anomalii hydrogeochemicznych w
wodach podziemnych polskiego wybrzeża
Bałtyku
w
świetle
wyników
badań
izotopowych,
hydrochemicznych,
geofizycznych i oznaczeń gazów szlachetnych

41 500,00 Centralne Muzeum Morskie

Miedziowiec - wrak średniowiecznego statku i
jego ładunek

4 000,00 Uniwersytet Szczeciński

Opracowanie modelu
strategicznej karty
wyników w zarządzaniu portem morskim

58 500,00 Uniwersytet Szczeciński

Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych
mieszkańców
Województwa
Zachodniopomorskiego na regionalny rynek

7

pracy.

3 000,00 Instytut Oceanologii PAN

16 900,00 Uniwersytet Gdański

25 986,00

Morski Instytut Rybacki w
Gdyni

Metagenomika morskiego wiriobentosu strefy
umiarkowanej i polarnej
Molecular investigation on skewed sex ratio in
Mytilus spp. populations from the Gulf of
Gdańsk
Wpływ
warunków
pokarmowych
i
hydrologicznych na tempo wzrostu larw szprota
(Sprattus sprattus) w Południowym Bałtyku

70 200,00 Uniwersytet Gdański

Struktura i funkcjonowanie sieci troficznej w
ekosystemie Zatoki Puckiej (Zalew Pucki)

41 341,00 Instytut Oceanologii PAN

Długookresowe
zmiany
różnorodności
biologicznej meiofauny głębokiego oceanu w
Arktyce Europejskiej

63 000,00 Instytut Oceanologii PAN

Horyzontalny transfer genów w morskich
bakteriach bałtyckiej strefy przybrzeżnej:
plazmidowe, bakteriofagowe i chromosomalne
geny oporności na antybiotyki i metale ciężkie

46 800,00 Politechnika Gdańska

Wpływ produktów degradacji dostępnych na
rynku, jak i nowych poliuretanowych farb
antyporostowych na cyjanobakterie i glony
Morza Bałtyckiego

56 280,00 Instytut Oceanologii PAN

Allelopatia
glonów
ekosystemie bałtyckim

60 000,00 Uniwersytet Szczeciński

Osady
holoceńskich
zbiorników
sedymentacyjnych jako zapis
przemian
paleogeograficznych
w
warunkach
zmieniającego się poziomu morza na
przykładzie okolic Mrzeżyna

116 850,00 Uniwersytet Szczeciński

Zmiany linii brzegowej Południowego Bałtyku przeszłość i wizja przyszłości

93 000,00 Politechnika Gdańska

Badania eksperymentalne i numeryczne boi
energetycznej do pozyskiwania energii fal
morskich

114 400,00 Akademia Morska w Gdyni

i

cyjanobakterii

w

Niezawodność akcji ratowniczej. Opracowanie
metody wyznaczania niezawodnośći akcji SAR
- poszukiwania i ratowania życia na morzu.
Modele bayesowskie w ocenie niezawodności

8

akcji ratowniczej

26 000,00 Uniwersytet Szczeciński

Kształtowanie
struktury
finansowania
inwestycji komunalnych (na przykładzie gmin
w Województwie Zachodniopomorskim)

14 950,00 Uniwersytet Szczeciński

Współpraca
podmiotów
w
kreowaniu
transgranicznego produktu turystycznego, na
przykładzie
Województwa
Zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorze Przednie

Morski Instytut Rybacki w
64 097,00
Gdyni

Model oddziaływań zasobów storni, środowiska
i rybołówstwa - propozycja racjonalnej
eksploatacji

69 450,00

Akademia Pomorska w
Słupsku

Określenie roli mikroflory bakteryjnej w
procesach destrukcji i transformacji materii
organicznej na plaży morskiej poddanej
zabiegom hydrotechnicznym i intensywnemu
wykorzystaniu rekreacyjnemu

Uniwersytet Warmińsko49 150,00
Mazurski w Olsztynie

Dobór
tarlaków
na
podstawie
ich
indywidualnych charakterystyk genetycznych
jako metoda ochrony zasobów zmienności
genetycznej populacji ryb łososiowatych

45 500,00 Instytut Oceanologii PAN

Ekologia biomineralologii - klucz do
zrozumienia wpływu zmian klimatycznych na
arktyczne organizmy morskie

161 200,00 Politechnika Gdańska

Opracowanie nowej metodyki badań pyłów
atmosferycznych i ich analiza na przykładzie
próbek pyłów pobranych w Województwie
Pomorskim

22 500,00 Politechnika Gdańska

Opracowanie
nowych
polimerowych
materiałów opakowaniowych degradowalnych
w wodzie morskiej

25 200,00 Uniwersytet Szczeciński

Zanieczyszczenia
powietrza
i
warunki
pogodowe a zagrożenie alergenami pyłku roślin
w atmosferze Szczecina

70 720,00 Instytut Oceanologii PAN

Optyczny model produktywności wód Morza
Bałtyckiego
do
wykorzystania
w autonomicznym systemie pomiarowym

18 000,00 Instytut Oceanologii PAN

Modelowanie dynamiki stężeń POC i DOC w
Morzu Bałtyckim-opracowanie modelu, jego

9

eksperymentalna weryfikacja oraz zastosowanie

21 100,00 Uniwersytet Gdański

140 000,00 Uniwersytet Szczeciński

Występowanie i przemiany metanu w osadach
Południowego Bałtyku
Taksonomia i biogeografia morskich okrzemek
bentosowych: czy rzeczywiście wszystko
występuje
wszędzie?
Próba
określenia
możliwych mechanizmów dyspersji

12 500,00 Instytut Oceanologii PAN

Parametryzacja funkcji fazowej rozpraszania
światła w wodzie morskiej

83 620,00 Uniwersytet Gdański

Pomiary i modelowanie numeryczne transportu
osadów i erozji brzegu morskiego w warunkach
sztormowych

249 860,00 Politechnika Gdańska

Decyzyjne sterowanie procesem eksploatacji
układów korbowo-tłokowych silników napędu
głównego statków morskich z zastosowaniem
diagnostyki technicznej oraz uwzględnieniem
bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Akademia Morska w
200 000,00
Szczecinie

Zintegrowany system programowania tras
statków na oceanach w aspekcie bezpieczeństwa
statku, ładunku i ludzi

Zachodniopomorski
Uniwersytet
113 900,00
Technologiczny w
Szczecinie

Badanie
wpływu
parametrów
sondażu
morskiego na dokładność uzyskanego modelu
dna z użyciem symulatora echosondy
wielowiązkowej

Zachodniopomorski
Uniwersytet
10 000,00
Technologiczny w
Szczecinie

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw sektora
turystyki uzdrowiskowej na przykładzie
Województwa Zachodniopomorskiego

7 000,00 Uniwersytet Szczeciński

25 960,00 Akademia Podlaska

113 695,00

46 800,00

Ekonomiczne
uwarunkowania
rozwoju
produktu turystyki biznesowej w Województwie
Zachodniopomorskim
Wpływ kadmu i miedzi na układ krwiotwórczy
ryb

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

Czy inwazyjna sinica Cylindrospermopsis
raciborskii wywołuje negatywne zmiany w
zgrupowaniach zooplanktonu?

Morski Instytut Rybacki w
Gdyni

Wpływ czynników środowiskowych na
liczebność, rozmieszczenie oraz wzrost larw
śledzia w Zatoce Pomorskiej w latach 1992-98

10

oraz 2007-10

60 610,00

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Możliwości
wykorzystania
niewielkich
dopływów środkowej Warty do inkubacji ikry i
podchowu
młodocianych
stadiów
ryb
łososiowatych

50 400,00 Uniwersytet Gdański

Wpływ zakwaszania wody na
fizjologiczne bałtyckich skorupiaków

Uniwersytet Mikołaja
62 450,00
Kopernika

Wpływ obcego gatunku ryby, babki łysej
(Neogobius gymnotrachelus), na występowanie
głowacza białopłetwego (Cottus gobio)

31 930,00 Uniwersytet Gdański

Eksperymentalna hodowla omułka Mytilus
trossulus w Zatoce Gdańskiej, do celów
środowiskowych i przemysłowych

96 100,00

Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie

procesy

Bakterie tetracyklinooporne jako indykatory
lekooporności w wodach powierzchniowych
odbierających oczyszczone ścieki komunalne
oraz odpływy z gospodarstw rybackich

127 100,00 Politechnika Gdańska

Badania
lekooporności,
wirulencji
i
zróżnicowania
genetycznego
bakterii
wskaźnikowych w odpływach z oczyszczalni
ścieków i ich odbiorniku - morskich wodach
przybrzeżnych

Instytut Budownictwa
152 750,00
Wodnego PAN

Identyfikacja, opis i parametryzacja prądów
rozrywających w warunkach wielorewowej
strefy brzegowej Południowego Bałtyku

79 825,00 Uniwersytet Gdański

Fototransformacja syntetycznego estrogenu z
grupy steroidów w wodach Zatoki Gdańskiej

Uniwersytet im. Adama
35 250,00
Mickiewicza

Współczesne procesy sedymentacyjne w
jeziorze Łebsko jako odzwierciedlenie zmian
środowiska jezior przybrzeżnych pod wpływem
podnoszącego się poziomu Morza Bałtyckiego

64 032,00 Uniwersytet Łódzki

Współczesne zmiany aktywności niżów
śródziemnomorskich jako czynnik ryzyka
ekstremalnych zdarzeń hydrometeorologicznych
i zmian klimatycznych w Rzeczpospolitej
Polskiej

115 688,00 Instytut Oceanologii PAN

Ocena potencjalnych efektów globalnych zmian
klimatycznych na rozwój głównych gatunków
planktonu morskiego (widłonogów-fitofagów)
w Południowym Bałtyku - prognoza

11

długoterminowa (5 dekad)

25 450,00 Instytut Oceanologii PAN

Biodostępność i potencjał metylacyjny rtęci w
środowisku morskim na przykładzie Morza
Bałtyckiego i Morza Grenlandzkiego

24 700,00 Instytut Oceanologii PAN

Określenie natężenia przepływu i składu wody
wysiękowej w rejonie Zatoki Puckiej

46 750,00 Uniwersytet Gdański

Charakter ekspansji pontokaspijskiego gatunku
Cercopagis pengoi w wodach Południowego
Bałtyku oraz jej wpływ na rodzime gatunki
planktonowe

23 183,00 Uniwersytet Gdański

Zapis krótkookresowych cykli klimatycznych w
osadach Zatoki Gdańskiej

30 250,00 Akademia Morska w Gdyni

Model bezpieczeństwa nawigacyjnego statku na
akwenie otwartym w aspekcie podejmowania
decyzji

220 500,00 Politechnika Gdańska

Opracowanie modelu do analizy i oceny
zachowania się statku w czasie katastrofy z
wykorzystaniem modelu ryzyka nieprzetrwania
kolizji przez statek

Fundacja Bezpieczeństwa
180 000,00 Żeglugi i Ochrony
Środowiska

System bezpiecznego holowania statków
uszkodzonych i obiektów zagrażających
środowisku morskiemu

Akademia Marynarki
252 000,00 Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte

Metody
wyznaczania
statycznych
i
dynamicznych charakterystyk emisji związków
toksycznych z silników spalinowych statków
morskich

130 000,00

Akademia Morska w
Szczecinie

25 000,00 Uniwersytet Szczeciński

Portowe centra logistyczne jako stymulanty
rozwoju portów, miast portowych i regionów
nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja
lokalizacji, eksploatacji i zarządzania
Stan i kierunki wykorzystania środków Unii
Europejskiej w rozwoju regionalnej i lokalnej
gospodarki turystycznej (na przykładzie
Województw:
Zachodniopomorskiego
i
Lubuskiego)

130 200,00 Uniwersytet Gdański

Mechanizmy odpowiedzi
środowiska morskiego

ścisłej

bakterii

149 336,00 Uniwersytet Gdański

Zróżnicowanie genetyczne i morfologiczne
populacji gatunku ptaka morskiego - alczyka
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Alle alle, w całym zasięgu jego występowania

39 000,00

Gdański Uniwersytet
Medyczny

43 550,00 Instytut Oceanologii PAN

150 000,00

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

Wpływ zanieczyszczeń związkami typu EDs
(ang. Endocrine Disruptors) na fizjologię
rozrodu bezkręgowców morskich Zatoki
Gdańskiej
Gametogeneza i cykl płciowy babki byczej
Neogobius melanostomus (Pallas 1811) gatunku inwazyjnego w wodach Południowego
Bałtyku
Aktualny stan i funkcjonowanie środowiska
przyrodniczego na wybranych obszarach
Pomorza Zachodniego w warunkach zmian
klimatu i narastającej antropopresji

61 240,00 Uniwersytet Gdański

Wpływ wybranych czynników środowiskowych
na zjawisko allelopatii u bałtyckich sinic i
glonów

47 600,00 Politechnika Gdańska

Ocena analityczna i chemometryczna zdolności
biowskaźnikowych fok do oceny stopnia
zanieczyszczenia
ekosystemu
Morza
Bałtyckiego

127 000,00

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

Wieloaspektowe badania historii rozwoju
torfowisk bałtyckich w Rzeczpospolitej Polskiej
w celu wyznaczenia warunków referencyjnych
na potrzeby ich ochrony

118 100,00 Uniwersytet Gdański

Endokrynne pochodne fenolu
brzegowej Zatoki Gdańskiej

138 000,00 Politechnika Gdańska

Wpływ wysięków wód podziemnych na
zbiorowiska mikoorganizmów występujących w
strefie płytkiego litoralu plaży piaszczystej

86 450,00

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

120 000,00 Uniwersytet Gdański
20 000,00 Uniwersytet Szczeciński

w

strefie

Współczesne zespoły okrzemkowe jako
podstawa do wnioskowania o zmianach
ekologicznych/środowiskowych
jezior
przybrzeżnych
Południowego
Bałtyku
w przeszłości
Badania wpływu fotosyntezy mikrofitobentosu
na akustyczne właściwości osadów bałtyckich
Czasowe i przestrzenne zmiany dynamiki
wlewów oceanicznych do Morza Bałtyckiego w
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środkowym i późnym Holocenie w świetle
badań diatomologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem metody funkcji transferowej
Państwowy Instytut
32 900,00 Geologiczny - Państwowy
Instytut Badawczy

Fauna małżoraczków (Ostracoda) czwartorzędu
Południowego
Bałtyku:
systematyka,
paleoekologia i stratygrafia

32 300,00 Uniwersytet Szczeciński

Zapis zmian środowiska przyrodniczego w
subfosylnych osadach limnicznych i bagiennych
w dolinie Dziwny (wyspa Wolin)

40 300,00 Politechnika Gdańska

Wykorzystanie
kolagenu
i
żelatyny
izolowanych ze skór dorsza (Gadus morhua),
łososia (Salmon salar) oraz suma afrykańskiego
(Claris gariepinus) do otrzymywania gąbek,
mikrokapsułek i hydrożeli jako nośników
enzymów

32 500,00

Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie

184 470,00 Akademia Morska w Gdyni

172 030,00

Akademia Morska w
Szczecinie

Peptydowe inhibitory enzymu konwertującego
angiotensynę (ACE) i peptydy antyoksydacyjne
pochodzące z hydrolizatów białek karpia i
łososia
Opracowanie metody uwzględniania wpływu
ruchu cieczy w niepełnych zbiornikach statku
na jego stateczność poprzeczną w kontekście
proskrypcyjnych kryteriów oceny stateczności
statku morskiego

Badania
i
weryfikacja
algorytmów
automatycznych systemów wspomagających
bezpieczeństwo kierowania statkami morskimi.
Modelowanie manewrów antykolizyjnjych

20 500,00 Politechnika Gdańska

Bioakumulacja metali ciężkich w łańcuchu
troficznym organizmów morskich z ekosystemu
Morza Bałtyckiego

98 800,00 Akademia Morska w Gdyni

Nawigacyjny
algorytm
wyznaczania
parametrów trajektorii w systemach map
elektronicznych ECDIS. Nowe spojrzenie na
loksodromę, ortodromę oraz linię geodezyjną w
nawigacji morskiej

63 200,00

Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie

Opracowanie
matematycznego
modelu
bezpiecznego lądowania statku powietrznego z
wykorzystaniem techniki GNSS/INS oraz NMT
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wykonanego zgodnie z procedurami ICAO
Akademia Morska w
234 000,00
Szczecinie

79 300,00 Politechnika Gdańska
143 800,00 Instytut Oceanologii PAN

11 250,00

Morski Instytut Rybacki w
Gdyni

Zachodniopomorski
Uniwersytet
94 490,00
Technologiczny w
Szczecinie

Rozwinięcie metod przetwarzania geodanych w
pomiarach hydrograficznych na akwenach
morskich i śródlądowych
Wybrane
zagadnienia
hydrosprężystości
zbiorników okrętowych i oceanotechnicznych
Genomika ochrony dorsza bałtyckiego
Kumulacja zanieczyszczeń organicznych w
tkankach węgorza europejskiego (Anguilla
anguilla) występującego w Rzeczypospolitej
Polskiej
Modulujący wpływ pól magnetycznych na
mykozy
stanowiące
zagrożenie
w
wylęgarnictwie ryb

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu
Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu;
obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji
tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych:
3200 - 1750 BC

2 800,00 Uniwersytet Szczeciński

Poza polityką? Depolityzacja organizacji
mniejszości narodowych i etnicznych po 1989
roku w Województwie Zachodniopomorskim

5 200,00

Pozostałości antybiotyków w osadach dennych
Południowego Bałtyku-stężenia i wpływ na
bakteriocenozę.

40 924,00

3 784,00

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

Wiek i rozwój transgresji wczesnoatlantyckiej
na obszarze Południowo-zachodniego Bałtyku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) finansowało projekty morskie w ramach
międzynarodowego konkursu MARTEC II na projekty badawcze w ramach ERA-NET
MARTEC (European Research Area Maritime Technologies). Celem projektu MARTEC II
jest rozwijanie osiągnięć projektu MARTEC oraz:
 pogłębienie i umocnienie ustanowionych już relacji międzynarodowych, bazujących
na zdobytym doświadczeniu i ustalonej strukturze,
 rozszerzenie dotychczasowego zasięgu geograficznego poprzez włączenie nowych
krajów (osiągnięcie sieci zarządzania obejmującej swoim zasięgiem kraje od Islandii
po Turcję i od Portugalii po Finlandię i Białoruś),
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 wzmocnienie upowszechniania wyników badań z zakresu transportu wodnego
i technologii morskich w całej Europie,
 lepsza strukturyzacja badań morskich koordynowana przez program bazy danych oraz
mapowanie badań;
 wymiana informacji i pogłębienie współpracy pomiędzy MARTEC II
i WATERBORNE TP oraz innymi ERA-NET-ami (jak np. TRANSPORT II), a także
innymi inicjatywami m.in. sieć SURSHIP.
W ramach realizacji projektu ERANET MARTEC II NCBR odpowiedzialne jest za:
1. Przygotowanie bazy danych projektów badawczych w dziedzinie technologii morskich,
wykonywanych jako projekty finansowane ze środków 7 Programu Ramowego oraz
agencji finansujących badania i rozwój w krajach MARTEC, również w ramach realizacji
konkursów ogłaszanych przez MARTEC i MARTEC II, a także agencji finansujących
badania i rozwój w krajach Europy, ogłaszanych w trybie innym niż konkursy MARTEC.
2. Przygotowanie bazy danych programów badawczych (w ramach których mogą być
realizowane projekty w dziedzinie technologii morskich) w krajach MARTEC.
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wspólnych procedur konkursowych.
4. Wspieranie realizacji konkursu Call 2011 (z uwagi jednak na to, iż Rzeczpospolita Polska
nie uczestniczyła w tym konkursie, podjęto ograniczone działania jak np. wybór
ekspertów z Rzeczpospolitej Polskiej).
5. Koordynacja projektów z poprzednich konkursów z 2008 r. i 2009 r. Informacje
o trwających projektach zamieszczone są w poniższej tabeli:

Data
rozpoczęcia/
zakończenia

Dofinansowani
e w 2011 r. w

Kwota
przyznanego
dofinansowania
w PLN

Wykonawca

Numer umowy

projektu

Tytuł

Tabela 1. Projekty ERANET MARTEC

Projekty wyłonione do realizacji w czasie konkursów w ramach ERANET MARTEC Call
2008
Plazmowo –
katalityczny układ
oczyszczania spalin
do silników
okrętowych

NCBiR/E
RANETMARTEC
/1/2009

Akademia
Morska
w Szczecinie

1 000 000

334 000

18.09.2009
–
17.09.2012

Projekty wyłonione do realizacji w czasie konkursów w ramach ERANET MARTEC Call
2009
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NCBiR/E
RANETMARTEC
/1/2010

Centrum
Techniki
Okrętowej
S. A.

System wspomagania
wejścia statku do
portu i
cumowania jako
element
inteligentnego
systemu
transportowego

NCBiR/E
RANETMARTEC
/ 2–1/
2010

Centrum
Techniki
Okrętowej
S. A.

System wspomagania
wejścia statku do
portu i cumowania
jako element
inteligentnego
systemu
transportowego

NCBiR/E
RANETMARTEC
/ 2–2/
2010

Akademia
Morska
w Gdyni

902 600

756 700

505 500

1 225 026

Data
rozpoczęcia/
zakończenia

Dofinansowa
nie w 2011 r.

Kwota
przyznanego
dofinansowa
nia w PLN

Wykonawca

Numer
umowy

projektu

Tytuł

Badania wpływu
efektu skali na
charakterystyki
pędników śrubowych

01.07.2010
- 31.12.2012

167 000

01.01.2010
31.10.2012

397 098

01.01.2010
31.10.2012

NCBR finansuje również projekty rozwojowe i celowe w obszarze transportu wodnego
śródlądowego koordynowane przez Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych.
Tabela 2. Projekty rozwojowe i celowe w obszarze transportu wodnego śródlądowego
oraz transportu morskiego
Kwota
Data
przyznanego rozpoczęcia/
dofinansowania zakończenia
w zł

Nazwa projektu

Wykonawca

Logistyczne uwarunkowania
transportu łamanego węgla w
korytarzu transportowym
Odrzańskiej Drogi Wodnej
(ODW)

Politechnika
Wrocławska, Wydział
Mechaniczny

825 000,00

Technologia budowy Rzecznego

Akademia Morska
w Szczecinie; Wydział

1 643 000,00

01.06.200831.05.2011
01.06.2008-
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Systemu Informacyjnego

Nawigacyjny

31.05.2011

Opracowanie sygnalizatora
zagrożenia bezpieczeństwa do
pojazdów o wysoko położonym
środku masy

Akademia TechnicznoHumanistyczna;
Wydział Budowy
Maszyn i Informatyki

01.05.200831.10.2011

Rozwój metody obliczeniowej do
modelowania opływu układu
kadłub statku - śruba napędowa

Centrum Techniki
Okrętowej S.A.

Zastosowanie generatorów wirów
do formowania strumienia
nadążającego statku

Centrum Techniki
Okrętowej S.A.

Zintegrowany system oceny
dynamicznej rezerwy wody pod
stępką statków podchodzących do
portów polskich

Akademia Morska
w Szczecinie

Opracowanie projektu układu
napędowo-technologicznego na
jednostkę rybacką dostosowaną
do połowów w polskiej strefie
ekonomicznej

Politechnika Gdańska,
Wydział
Oceanotechniki
i Okrętownictwa

Budowa zintegrowanego
nieautonomicznego symulatora
nawigacyjno-manewrowego
jednostek śródlądowych

Akademia Morska
w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny

Badanie i optymalizacja modelu
zatrudnienia w żegludze
międzynarodowej marynarzy
przez polskie przedsiębiorstwa
transportu morskiego na statkach
pod polską banderą

Akademia Morska
w Szczecinie
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny
Transportu

366 700,00

320 000,00

15.06.200914.10.2011

380 000,00

15.06.200914.10.2011

911 000,00

01.10.200930.09.2011

01.09.200931.08.2012
419 900,00

2 900 000,00

01.11.201030.04.2013

01.10.201031.08.2012
695 000,00

W 2011 r. Centrum uczestniczyło również w przygotowaniach Programu BONUS-185 (20112017). Przedstawiciel NCBR uczestniczył w pracach grupy roboczej w celu przygotowania
konkursu oraz spotkaniach Komitetu Sterującego w celu opracowania i zatwierdzenia
Strategii Programu. W ramach Programu finansowane będą projekty związane z polityką
morską. Jest to program międzynarodowy dotyczący aspektów środowiskowych Morza
Bałtyckiego w powiązaniu z aktywnością gospodarczą, zagospodarowaniem przestrzennym
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i problemami socjoekonomicznymi społeczeństw nadbałtyckich w dobie postępujących
globalnych zmian klimatycznych. Udziałowcami Programu są wszystkie kraje nadbałtyckie,
natomiast Rosja ma status członka stowarzyszonego. W Programie główny nacisk położony
jest na praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy dla potrzeb rozwoju gospodarki,
zarządzania przestrzenią morską (łącznie ze zlewnią Bałtyku), polityki społecznej w regionie
oraz w społeczeństwach lokalnych. Współfinansowanie Programu zakłada 50% udział krajów
bałtyckich oraz 50% udziału UE, w kwocie nie większej niż 50 mln euro.
Program BONUS-185 ma przyczynić się do stworzenia gospodarczego i ekologicznego
dobrobytu regionu Morza Bałtyckiego o zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów
i dóbr, zarządzanego w oparciu o wiedzę, będącą rezultatem badań naukowych społeczności
międzynarodowej.
Program realizowany będzie w następujących obszarach tematycznych:
 wyjaśnienie złożoności struktury i mechanizmów funkcjonowania ekosystemu Morza
Bałtyckiego,
 stworzenie podstaw systemu trwałych powiązań Morza Bałtyckiego z jego obszarami
przybrzeżnymi i zlewnią, traktowanymi jako integralna całość eko-technologiczna dla
osiągnięcia wysokiego statusu ekologicznego Morza Bałtyckiego,
 wspomaganie zrównoważonego korzystania różnych sektorów gospodarki z dóbr
i usług regionu Morza Bałtyckiego,
 poszerzenie wiedzy o procesach socjoekonomicznych w warunkach zmian globalnych
oraz zmian w rejonie Morza Bałtyckiego i upowszechnienie jej społeczeństwom
nadbałtyckim.
Rozwój innowacyjnych metod obserwacji i metod zarządzania danymi dla stworzenia
jednolitego systemu informacyjnego regionu Morza Bałtyckiego.
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