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Wstęp 

 

Siódmy „Raport z realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej” jest dokumentem rządowym 

przygotowanym przez Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedstawiającym działania podjęte w 2014 r. przez Polskę na rzecz realizacji polityki morskiej 

państwa oraz 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. z 2013 r. poz. 902). 

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 2014 roku. 

Raport został opracowany na podstawie informacji przekazanych przez resorty, instytucje 

współpracujące  oraz inne podmioty biorące udział w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw 

Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, a także z wykorzystaniem materiałów i opracowań 

własnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

I. Działania legislacyjne w zakresie polityki morskiej. 

1. Ustawy. 

1.1. Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. 2014 

poz. 609). Ustawa zmieniła obowiązującą ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim i dokonała w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

- dyrektywy 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących 

organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji 

morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 47), 

- dyrektywy 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), 

- dyrektywy 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE 

ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz. Urz. UE L 131  

z 28.05.2009, str. 101), 

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczącej 

zmiany dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. 

UE L 343 z 14.12.2012 r., str. 78). 

Podstawowym celem wydania nowego aktu jest implementacja do polskiego porządku prawnego  

ww. dyrektyw Unii Europejskiej. Ponadto ustawa dokonuje zmiany tych przepisów ustawy, których 

stosowanie stwarzało trudności odnotowane w okresie dwóch i pół roku od jej wejścia w życie,  

w szczególności dotyczących funkcjonowania inspekcji państwa bandery oraz Centralnej Morskiej 

Komisji Egzaminacyjnej. Zaproponowano również zmiany w brzmieniu upoważnień do wydania aktów 

wykonawczych, które umożliwią wydanie rozporządzeń w niezbędnym zakresie. Poprawiono również 

odnośniki do przepisów Rezolucji IMO, które od dnia ogłoszenia ustawy zostały zmienione  

i zaktualizowane. W związku z projektowanymi zmianami konieczne było również wprowadzenie 

zmian do ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2013 r. poz. 758 i1014) oraz 

ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055 oraz 

z 2013 r. poz. 852). 
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1.2. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1554). Celem ustawy jest implementacja 

do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE  

z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki  

w paliwach żeglugowych (Dz. Urz. UE L 327 z 27.11.2012, str. 1, z późn. zm.) oraz wprowadza 

odniesienie do Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych 

na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 października 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 134 poz. 851). 

Przyjęte przepisy podnoszą poziom ochrony środowiska morskiego, ułatwiają spełnianie wymogów 

środowiskowych oraz ich egzekwowanie. Wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie 

zawartości siarki w paliwach wykorzystywanych przez statki pasażerskie w ramach regularnego ruchu, 

głównie w portach lub na wodach przybrzeżnych UE, ma zapewnić poprawę jakości powietrza na 

obszarach przybrzeżnych. Zgodnie z dyrektywą 2012/33/UE powinno się ułatwiać dostęp do metod 

redukcji emisji. Dzięki alternatywnym rozwiązaniom, takim jak stosowaniu biopaliw czy pokładowych 

systemów oczyszczania gazów spalinowych, mieszaniny paliwa i skroplonego gazu ziemnego (LNG), 

stopień redukcji emisji powinien być co najmniej równorzędny z wynikami osiąganymi dzięki zastosowaniu 

paliw niskosiarkowych lub wyższy pod warunkiem, że metody te nie mają poważnego niekorzystnego 

wpływu na środowisko oraz zostały opracowane zgodnie z odpowiednimi mechanizmami zatwierdzania  

i kontroli. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

 

1.3. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 

poz. 1662), którą wprowadzone zostało ułatwienie w postaci rozliczenia podatku VAT z tytułu importu 

towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Ułatwienie dotyczy podatników posiadających status 

upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO), dokonujących importu towarów, działających we 

własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz których jest składane zgłoszenie celne przez 

przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych - vide art. 21 ww. ustawy 

wprowadzający zmiany do art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Zmiana weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i dotyczy 

również podatników dokonujących importu towarów w portach morskich. 

1.4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. 2015 poz. 222). Ustawa określa 

zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, jak również zakres zadań  

i właściwość organów w odniesieniu do nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania 

rybołówstwa morskiego, racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych 

zasobów morza, nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem  

i przeładunkiem organizmów morskich. Ustawa wprowadza upoważnienia do wydania 17 rozporządzeń 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w tym 15 obowiązkowych. Ustawa powstała na podstawie 

założeń projektu ustawy o rybołówstwie morskim i została przygotowana przez Rządowe Centrum 

Legislacji we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowa ustawa obejmuje szerokie 

rozwiązania systemowe realizując wszystkie wytyczne UE, a także ustanawia ramy prawne dla 

efektywnego funkcjonowania sektora rybołówstwa morskiego. Ustawa będzie regulować te zagadnienia  

z zakresu prawa unijnego, które zostały pozostawione do rozstrzygnięcia przez państwo polskie. 

Uprawnienia nabyte przez właścicieli lub armatorów statków rybackich na podstawie dotychczasowych 

przepisów zostaną utrzymane. W ustawie zaproponowano zmiany w odniesieniu do: szczegółowych 

zasad prowadzenia rejestru statków rybackich, regulacji dotyczących zarządzania zdolnością połowową, 

obszarowej segmentacji floty rybackiej, rozwiązań umożliwiających zarządzanie kwotami połowowymi 

przez uznane organizacje producentów ryb, wieloletnich udziałów połowowych, możliwości rezygnacji  

z kwot połowowych przez armatorów, przepisów regulujących wymiany międzynarodowe kwot 

połowowych, podziału dodatkowych kwot połowowych, pomniejszania kwot połowowych w przypadku ich 

niewykorzystywania, przepisów unijnych dotyczących poważnych naruszeń Wspólnej Polityki 

Rybołówstwa oraz systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom,  

a także ich powstrzymywania i eliminowania. 
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Ponadto w 2014 r. prowadzono prace nad projektami: 

- ustawy o pracy na statkach morskich 

W dniu 22 lipca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu ustawy o pracy na statkach 

morskich. Projekt ma na celu wdrożenie postanowień Międzynarodowej konwencji o pracy na morzu 

(tzw. Konwencji MLC) oraz transpozycję dyrektyw UE dotyczących stosowania Konwencji MLC, tj.: 

- dyrektywy Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między 

Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników 

Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 

1999/63/WE; 

-  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/38/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej 

dyrektywę 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu,  

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/54/UE z dnia 20 listopada 2013 r. dotyczącej 

pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 

r. oraz jej egzekwowania. 

Planowana zmiana przepisów wprowadzi do polskiego prawa międzynarodowe i europejskie 

standardy dotyczące warunków pracy i życia marynarzy, m.in. w zakresie zakwaterowania i zaplecza 

rekreacyjnego, ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz zabezpieczenia społecznego marynarzy.  

Projekt zawiera również instrument pomocowy dla armatorów statków podnoszących polską banderę 

w postaci zwolnienia marynarzy zatrudnionych na statkach pod polską banderą eksploatowanych  

w żegludze międzynarodowej z podatku dochodowego od osób fizycznych po przepracowaniu na nich 

183 dni poza terytorium RP. Rozwiązanie takie pozwoli na obniżenie kosztów pracy na polskich 

statkach. 

Projekt ustawy stwarza szansę na podniesienie konkurencyjności oraz zwiększenie udziału polskich 

marynarzy na międzynarodowym morskim rynku pracy. Projekt ustawy w dniu 19 września 2014 r. 

został przekazany do uzgodnień wewnątrzresortowych,  natomiast w dniu 4 listopada 2014 r. do 

konsultacji publicznych. W dniu 19 grudnia 2014 r. projekt ustawy został przekazany do uzgodnień 

międzyresortowych.  

- ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej oraz niektórych innych ustaw 

Prowadzone były prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu 

wdrożenie do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia  

23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz. Urz. UE L  

nr 257, str. 135). Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek implementacji jej do 

prawa krajowego najpóźniej do dnia 18 września 2016 r. oraz obowiązek opracowania planów 

zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich do dnia 31 marca 2021 r.  

W dniu 30 października 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw został włączony do 

wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W dniu 16 grudnia 2014 r. projekt 

ustawy został wysłany do uzgodnień wewnątrzresortowych z terminem zgłaszania uwag do dnia 

29 grudnia 2014 r.  

W 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracowało nad wpisaniem zadania utworzenia 

morskich planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morsk ich do Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020), który zagwarantuje 

środki finansowe na stworzenie tych planów. Jednocześnie trwały prace nad przygotowaniem 

„Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich”. Studium 

jest zebraniem istniejącej wiedzy o obszarach morskich i lądowych niezbędnej do sporządzenia 
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planu obszarów morskich, spełnia rolę wprowadzającą do utworzenia właściwych planów, 

analogicznie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

w planowaniu lądowym.  

- ustawy o odnawialnych źródłach energii 

Kontynuowano prace rządowe oraz parlamentarne nad projektem ustawy o odnawialnych 

źródłach energii. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy  

o odnawialnych źródłach energii, a w dniu 24 czerwca 2014 r. podjęła decyzję o reasumpcji 

decyzji podjętej w dniu 8 kwietnia 2014 r., w wyniku czego odstąpiono od obowiązku notyfikacji 

projektu do Komisji Europejskiej i przyjęto stosowne autopoprawki w tym zakresie. W dniu 7 lipca 

2014 r. Prezes Rady Ministrów skierował projekt ustawy do Marszałka Sejmu RP. Do końca  

2014 r. trwały prace sejmowe nad projektem ustawy.  

Morska energetyka wiatrowa potrzebuje stabilnych warunków finansowania luki pomiędzy 

faktycznym kosztem wytwarzania energii, a rynkową ceną energii elektrycznej , dlatego 

rozwiązania zawarte w ustawie o odnawialnych źródłach energii są kluczowe z punktu widzenia 

jej rozwoju. System wsparcia zawarty w planowanych przepisach ma m.in. zapewnić 

długoterminową stabilność inwestycyjną dla dużych projektów wytwórczych, których realizacja jest 

obarczona dużym ryzykiem m.in. z powodu wysokich kosztów inwestycyjnych.  

 

2. Rozporządzenia  

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty (Dz. U. 2014 poz. 154), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie 

udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS) 

(Dz. U. 2014 poz. 155), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych 

programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich (Dz. U. 2014 poz. 239), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych 

programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (Dz. U. 2014 

poz. 258), 

 rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 

r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na 

morzu przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji (Dz. U. 2014 poz. 

291), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych 

programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. 2014 

poz. 536), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych 

programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim (Dz. U. 2014 poz. 499), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. 

2014 poz. 365), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu 

grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego 
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na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego (Dz. U. 2014 

poz. 467), 

 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie ławników izb morskich (Dz. U. 2014 poz. 531), 

 rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref 

zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. 2014 poz. 482), 

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków 

wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. 2014 poz. 646), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie utworzenia 

obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2014 poz. 636), 

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. 

2014 poz. 1123), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w  sprawie 

kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej 

Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. 2014 poz. 1211), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie 

upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej (Dz. U. 2014 

poz. 1334), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań  

w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieob jętych 

umowami międzynarodowymi (Dz. U. 2014 poz. 1335), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. 

2014 poz. 1349), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie 

ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż 

marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie (Dz. U. 2014 poz. 1378),  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla 

marynarzy działu pokładowego (Dz. U. 2014 poz. 1531), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu 

dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. 2014 poz. 1561), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 l istopada 2014 r. w sprawie wymagań 

dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym (Dz. U. 2014 poz. 1553),  

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu 

przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz 

leczniczych (Dz. U. 2014 poz. 1656), 

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające 
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rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych  

i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. 2014 poz. 1658), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie 

kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014 poz. 1686),  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. 2014 poz. 1711),  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków 

morskich (Dz. U. 2014 poz. 1779).  

II. Działania Rządu RP w zakresie polityki morskiej.  

1. Współpraca w obszarze prawno–międzynarodowym w zakresie polityki morskiej. 

W 2014 r. przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej aktywnie uczestniczyli w pracach grup roboczych 

Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych systemu Narodów 

Zjednoczonych oraz organizacji regionalnych, których zakres działalności dotyczył spraw morskich.  

1.1.Grupa Ekspertów Państw Członkowskich do spraw Zintegrowanej Polityki Morskiej wraz  

z podgrupami roboczymi (grupa KE).  

Grupa stanowi najważniejsze forum dyskusyjne na poziomie eksperckim umożliwiające wymianę 

bieżących informacji dotyczących prowadzenia zintegrowanej polityki morskiej na szczeblu UE oraz  

w państwach członkowskich UE. W 2014 r. odbyło się jedno posiedzenie Grupy Ekspertów Państw 

Członkowskich ds. Zintegrowanej Polityki Morskiej, podczas którego dyskutowane były zagadnienia 

dotyczące zintegrowanej polityki morskiej UE i jej instrumentów przekrojowych (morskie planowanie 

przestrzenne, integracja systemów nadzoru morskiego, wiedza o morzu) w perspektywie całego 2014 

roku. W szczególności zwrócono uwagę na zagadnienia związane z Europejskim Funduszem Morskim 

i Rybackim w odniesieniu do środków przeznaczonych na zintegrowaną politykę morską oraz prace 

nad Europejską Strategią Bezpieczeństwa na Morzu. W 2014 r. odbyły się również dwa posiedzenia 

Podgrupy Ekspertów Państw Członkowskich do spraw Integracji Systemów Nadzoru Morskiego, 

podczas których kontynuowano prace nad utworzeniem wspólnego mechanizmu wymiany informacji 

(CISE). Zaprezentowano m.in. rezultaty końcowe „Cooperation Project Maritime Surveillance”. 

1.2. Grupa Przyjaciół Prezydencji Rady UE do spraw Zintegrowanej Polityki Morskiej.  

Grupa Przyjaciół Prezydencji do spraw Polityki Morskiej jest grupą roboczą Rady UE, której 

przedmiotem prac są sprawy z zakresu zintegrowanej polityki morskiej UE. Grupa pracowała w 2014 r. 

nad projektem Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa na Morzu oraz nad projektem wdrażającego ją 

Planu Działania. Ostateczne brzmienia obu dokumentów uwzględniają wiele postulatów zgłaszanych 

przez stronę polską w toku negocjacji. Grupa zakończyła również trwające od 2013 r. prace nad 

projektem Konkluzji Rady w sprawie Zintegrowanej Polityki Morskiej.  

1.3. Grupa Punktów Kontaktowych Wysokiego Szczebla do spraw Zintegrowanej Polityki 

Morskiej. 

Posiedzenie Grupy  Punktów Kontaktowych Wysokiego Szczebla ds. Zintegrowanej Polityki Morskiej 

odbyło się w dniu 21 marca 2014 r. w Grecji w Atenach. Posiedzenie stanowiło okazję do omówienia 

kwestii bieżących z zakresu zintegrowanej polityki morskiej UE. Szczególną uwagę zwrócono na 

prace nad Europejską Strategią Bezpieczeństwa na Morzu, Wspólnym Mechanizmem Wymiany 

Informacji dla Obszarów Morskich UE (CISE), a także na zagadnienie innowacyjności w gospodarce 

morskiej i inicjatywę Blue Growth. 
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1.4. Rada Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States). 

W ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) przedstawiciele Polski brali udział w pracach 

Grupy Eksperckiej Rady Państw Morza Bałtyckiego do spraw Polityki Morskiej. Spotkania Grupy 

odbywają się dwa razy w roku pod przewodnictwem państwa, które aktualnie sprawuje przewodnictwo 

w Radzie. W skład Grupy wchodzą wszystkie państwa członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego.  

W okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. prezydencję w RPMB sprawowała Finlandia, której 

przewodnictwo koncentrowało się na zapewnieniu kontynuacji prac Rady poprzez praktyczne 

działania i implementację projektów. W sferze politycznej współpracę komplikowały różnice poglądów 

państw członkowskich na przyszłość i rolę Rady oraz regionalne implikacje agresji Rosji na Ukrainę. 

Od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. prezydencję sprawuje Estonia. Najważniejszym tematem jej prac 

jest zdefiniowanie sposobów implementacji nowych długookresowych priorytetów RPMB określonych 

w dokumentach programowych przyjętych na zakończenie przewodnictwa fińskiego. Przewodnictwo 

estońskie w dużej mierze jest kontynuacją poprzedniego. Cechuje je pragmatyzm i skupienie na 

dziedzinach, które dają szansę osiągnięcia wymiernego postępu. Największym problemem RPMB jest 

brak od 2013 r. spotkań na szczeblu politycznym co sprawia, że Rada wkracza w trzeci rok 

funkcjonowania bez politycznego nadzoru i przywództwa (ze względu na sytuację na Ukrainie 

odwołany został szczyt bałtycki w Turku w 2014 r. oraz sesja ministerialna w Tallinie w 2015 r.). 

Sytuacja taka stanowi duże wyzwanie dla Polski, która przejmuje prezydencję w RPMB w dniu 1 lipca 

2015 r. 

Przedstawiciele Polski kontynuowali aktywny udział w pracach Komitetu Wyższych Urzędników 

Rady Państw Morza Bałtyckiego. Polska działała na rzecz zachowania przez Radę pozycji 

najważniejszej platformy współpracy międzyrządowej w regionie, ściślejszego jej powiązania  

z politykami i instrumentarium UE (Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, Wymiar Północny) 

oraz wzmocnienia zdolności Rady do realizacji projektów w obszarach priorytetowych.  

W ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego przedstawiciele Polski uczestniczyli również w pracach 

Grupy Ekspertów ds. Zrównoważonego Rozwoju - Bałtyk 21, która w 2014 r. spotkała się 

dwukrotnie, a głównym przedmiotem prac była jej zewnętrzna ewaluacja. Raport z ewaluacji został 

wstępnie przyjęty pod koniec 2014 r., a następnie będzie przyjęty przez Komitet Wyższych 

Urzędników Rady Państw Morza Bałtyckiego na spotkaniu w lutym 2015 r. w Tallinie. Toczyły się też 

prace związane ze studium dotyczącym statusu zrównoważonego rozwoju w regionie Morza 

Bałtyckiego, które zostanie zakończone w maju 2015 r. Oba zagadnienia będą stanowić podstawę do 

dyskusji na temat nowej agendy zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego po roku 2015. 

Grupa Bałtyk 21 podjęła się również zadania zapewnienia rozwoju strategii adaptacji do zmian klimatu 

oraz budowania zdolności do adaptacji w ramach całego obszaru regionu Morza Bałtyckiego,  

w tym Rosji. W ramach Grupy Bałtyk 21 powstał tzw. Bałtycki Okrągły Stół, czyli platforma wymiany 

informacji i dyskusji na temat adaptacji do zmian klimatu. Kraje regionu Morza Bałtyckiego są podatne 

na zmiany klimatu i idące za tymi zmianami skutki, takie jak zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, 

środowiska, czy gospodarki. Świadomość oraz stan przygotowania na prognozowane i obserwowane 

zmiany klimatu jest różna w każdym z państw regionu. Dlatego też współpraca między państwami, 

regionami oraz organizacjami w tym zakresie jest niezwykle ważna. Powinna być też odpowiednio 

promowana oraz nieść za sobą programowanie i zmiany polityk. 

1.5. Grupa robocza Rady UE ds. żeglugi morskiej. 

W 2014 r. Prezydencja grecka rozpoczęła prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz 

przejrzystości finansowej portów, które następnie były kontynuowane przez prezydencję włoską. 

Projekt rozporządzenia został negatywnie zaopiniowany przez środowiska portowe, w tym rady 

interesantów portów. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podczas prac w grupie roboczej Rady UE 



13 

 

ds. żeglugi podejmowało działania mające na celu realizację postulatów środowisk portowych oraz 

uwzględnienie zgłaszanych przez nie propozycji w projekcie rozporządzenia. 

W dniu 7 listopada 2014 r. z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zorganizowano  

w Szczecinie spotkanie z przedstawicielami KE, które miało na celu umożliwienie bezpośredniego 

przedstawienia uwag zgłaszanych do projektu rozporządzenia przez środowiska portowe. W spotkaniu 

wzięli udział nie tylko przedstawiciele rad interesantów portów, ale również innych zainteresowanych 

stowarzyszeń i organizacji, w tym Związku Armatorów Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Pilotów 

Morskich. Dialog w tym zakresie jest kontynuowany. 

1.6. Grupa robocza Rady UE ds. środowiska. 

Przedstawiciele Polski zaangażowani byli w prace grupy roboczej Rady UE ds. środowiska, która 

opracowała projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, 

raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego 

dyrektywę 2009/16/WE. Rozporządzenie ustanowi wymogi mające na celu dokładne monitorowanie, 

raportowanie i weryfikację emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz innych istotnych informacji ze statków 

przybywających do portów podlegających jurysdykcji państw członkowskich, znajdujących się  

w obrębie tych portów lub wypływających z tych portów. Powyższe działania mają celu redukcję emisji 

CO2 z transportu morskiego w sposób efektywny pod względem kosztów. 

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju uczestniczyli w pracach Komitetu do spraw 

implementacji dyrektywy 1999/32/WE odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych 

paliwach ciekłych. Komitet powołano na podstawie art. 9 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. Komitet wspiera Komisję Europejską w wypracowaniu aktów 

wykonawczych do dyrektywy. W wyniku prac Komitetu w 2014 r. opracowano jeden akt wykonawczy 

do dyrektywy. Zakres przedmiotowy aktu obejmuje zasady dotyczące metod pobierania próbek paliwa 

żeglugowego, definicję próbki reprezentatywnej oraz częstotliwość pobierania próbek, a także 

zawartość i format raportów, zgodnie z dyrektywą 2012/33/UE odnoszącą się do zawartości siarki  

w paliwie żeglugowym. 

1.7. Grupa Ekspertów ds. Upraszczania Procedur Administracji Morskiej i Elektronicznych 

Usług Informacyjnych (eMS).  

W 2014 r. przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w pracach Grupy Ekspertów do 

Spraw Upraszczania Procedur Administracji Morskiej i Elektronicznych Usług Informacyjnych (eMS), 

która zajmuje się implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia  

20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub 

wychodzących z portów państw członkowskich i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE. W 2014 r. odbyły 

się trzy posiedzenia Grupy eMS. Prace prowadzone były również na forum powołanej w ramach 

Grupy eMS podgrupy roboczej do spraw mapowania danych i funkcjonalności, w której prace  

zaangażowani byli przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni. Głównym przedmiotem obrad tych 

grup były wytyczne w sprawie Narodowego Single Window oraz raport w sprawie mapowania danych. 

1.8. Grupa robocza UE do spraw prawa morza (COMAR). 

Przedstawiciele Polski regularnie uczestniczą w pracach Grupy roboczej ds. prawa morza (COMAR), 

która w 2014 r. odbyła osiem spotkań. Podczas spotkań grupy omawiane są różnorodne zagadnienia 

dotyczące problematyki międzynarodowego prawa morza, w tym w szczególności wypracowywane 

jest stanowisko państw UE, które następnie prezentowane jest na forum Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ. W 2014 r. główna część prac COMAR związana była z przygotowaniem stanowiska państw 

członkowskich UE oraz UE w związku ze staraniami na forum ONZ, zmierzającymi do wszczęcia 

negocjacji Porozumienia implementacyjnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza  
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z 1982 r. (UNCLOS) w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej 

poza granicami jurysdykcji państw. 

1.9. Zaangażowanie Rzeczypospolitej Polskiej na forum ONZ w dziedzinie prawa morza. 

Na forum ONZ podejmowanych jest szereg zagadnień związanych z międzynarodowym prawem 

morza i polityką morską. Podstawowym dokumentem w dziedzinie spraw morskich jest rezolucja ZO 

ONZ „Oceany i prawo morza”. Jest ona wydawana corocznie przez Zgromadzenie Ogólne i ma 

charakter horyzontalny, odzwierciedla w sposób kompleksowy szereg wydarzeń z danego roku, które 

miały miejsce w dziedzinie prawa i polityki morskiej. Przegląd podejmowanych w niej zagadnień daje 

wykaz poszczególnych jej rozdziałów, poświęconych m.in. następującym tematom: implementacji 

Konwencji o prawie morza (UNCLOS) i powiązanych umów międzynarodowych, rozwojowi możliwości 

i potencjału, spotkaniu Państw-Stron Konwencji o prawie morza, pokojowemu rozwiązywaniu sporów 

dotyczących prawa morza, efektywnemu funkcjonowaniu Międzynarodowej Organizacji Dna 

Morskiego oraz Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, szelfowi kontynentalnemu i pracy 

Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego, bezpieczeństwu morskiemu, środowisku morskiemu oraz 

zasobom morskim, biologicznej różnorodności morskiej, wiedzy na temat oceanów, procesowi 

raportowania i oceny dotyczących stanu środowiska morskiego, współpracy regionalnej, a także 

koordynacji i kooperacji. Zgromadzenie Ogólne przyjmuje również corocznie rezolucję dotyczącą 

„Zrównoważonego rybołówstwa”. W tym zakresie, z uwagi na podział kompetencji między UE i jej 

państwa członkowskie, konsultacje w imieniu UE oraz państw członkowskich prowadzi Komisja 

Europejska. 

W 2014 r. największe kontrowersje towarzyszyły pracom Grupy ONZ ds. bioróżnorodności morskiej, 

która odbyła dwa spotkania w dniach 1 - 4 kwietnia 2014 r. oraz 6 - 19 czerwca 2014 r. Prace grupy 

koncentrowały się na wypracowaniu kompromisu co do decyzji w sprawie wszczęcia negocjacji 

poświęconych opracowaniu trzeciego porozumienia implementacyjnego do Konwencji o prawie morza 

w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania morskiej różnorodności biologicznej poza 

granicami jurysdykcji państw. 

Do innych spotkań na forum ONZ mających znaczenie dla reżimu prawnego mórz i oceanów zaliczyć 

należy: 

- 24 spotkanie Państw-Stron Konwencji NZ o prawie morza (9-13 czerwca 2014 r.), na którym 

wybrano siedmiu sędziów Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, jednego członka Komisji 

Granic Szelfu Kontynentalnego oraz przyjęto raporty z wykonania budżetu tych instytucji, 

- 15 spotkanie Nieformalnego Procesu Konsultacyjnego ds. oceanów i prawa morza (27-30 maja  

2014 r.), które poświęcone było problematyce roli żywności morskiej w globalnym bezpieczeństwie 

żywnościowym. 

2. Umowy międzynarodowe bilateralne. 

W 2014 r. prowadzone były prace nad następującymi umowami dotyczącymi transportu morskiego: 

 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o transporcie morskim 

została podpisana w Putrajaya w dniu 10 lutego 2014 r. 

 W dniu 26 maja 2014 r. Premier Donald Tusk wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji projektu 

Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Południowej Afryki o transporcie morskim. 

 Uchwałą Nr 113/2014 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. nastąpiło zatwierdzenie Umowy 

między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o transporcie morskim, podpisanej w Warszawie             

w dniu 8 listopada 2013 r. Strona turecka została powiadomiona w drodze noty dyplomatycznej  

w dniu 9 sierpnia 2014 r. o zakończeniu procedur wewnętrznych po stronie polskiej niezbędnych 

do wejścia w życie przedmiotowej umowy. 
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 W dniu 30 października 2014 r. w Algierze odbyły się negocjacje projektu Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej o transporcie 

morskim. Planuje się podpisanie umowy w II półroczu 2015 r. 

 W dniu 11 grudnia 2014 r. Premier Ewa Kopacz wyrazi ła zgodę na rozpoczęcie negocjacji 

projektu Umowy między Rządem RP a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich  

o transporcie morskim. 

3.Stanowiska Rządu RP przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich do dokumentów 

legislacyjnych UE. 

 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni 

plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów 

eksploatujących te zasoby, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 287/2005  

i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 - COM(2014) 614.  

 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2015 rok  

w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim  - COM(2014) 552.  

 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, które zostanie przyjęte w imieniu Unii 

Europejskiej podczas 103. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w odniesieniu do poprawek 

do kodeksu Konwencji o pracy na morzu  - COM(2014) 161.  

4.Stanowiska Rządu RP przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich do dokumentów 

pozalegislacyjnych UE. 

 Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie otwartego i bezpiecznego 

światowego obszaru morskiego: elementy strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 

morskiego - JOIN(2014) 009.  

 Komunikat Komisji w sprawie interpretacji rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 dotyczącego 

stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw 

członkowskich (kabotaż morski) - COM(2014) 232.  

 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego  

i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej - COM(2014) 086.  

 Sprawozdanie Komisji dla Rady: Piąte sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 3577/92 dotyczącego stosowania zasady swobody świadczenia usług w kabotażu 

morskim (2001-2010) - COM(2014) 231. 

 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Pierwsza faza wdrażania dyrektywy 

ramowej w sprawie strategii morskiej (2008/56/WE). Ocena i wytyczne Komisji Europejskiej - 

COM(2014) 097. 

5. Konwencje w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. 

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania rozdzielają pomiędzy Umawiające się Państwa 

m.in. prawo do opodatkowania zysków osiąganych w transporcie międzynarodowym z eksploatacji 

statków morskich oraz wynagrodzenie uzyskiwane przez członków załóg statków morskich 

eksploatowanych w transporcie międzynarodowym. 

W dniu 4 czerwca 2014 r. w Sarajewie podpisano Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Bośnią  

i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.   
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6. Prace z zakresu polityki morskiej na forum UE. 

Przedstawiciele Polski uczestniczyli w końcowych pracach nad projektem dyrektywy ustanawiającej 

ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Projekt zakładał wprowadzenie obowiązku 

utworzenia morskich planów zagospodarowania przestrzennego, uzgodnień transgranicznych tych 

planów oraz ich późniejszej aktualizacji. W dniu 23 lipca 2014 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły 

Dyrektywę nr 2014/89/UE ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich, zgodnie  

z którą państwa członkowskie UE zobowiązane są do 2016 r. dokonać wprowadzenia wymogów 

dyrektywy do ustawodawstwa krajowego oraz wyznaczyć właściwy organ odpowiedzialny za wdrożenie 

planowania przestrzennego obszarów morskich. Do 2021 roku państwa członkowskie muszą również 

opracować krajowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Dyrektywa została 

opublikowana w dniu 28 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. UE L nr 257, str. 135). 

W związku z przyjęciem dyrektywy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podjęło działania mające na celu 

implementację dyrektyw do polskiego prawa.  Implementacja ta odbędzie się poprzez nowelizację ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

W środę 16 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyło 

się głosowanie zatwierdzające Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020, którego 

głównym celem jest promowanie konkurencyjnego, zrównoważonego środowiskowo, opłacalnego 

ekonomicznie i społecznie odpowiedzialnego rybołówstwa i akwakultury. Jednym z ważniejszych 

obszarów wsparcia funduszu będzie promowanie trwałego zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników. W tym obszarze pomoc finansowa skierowana ma być na realizację przedsięwzięć  

w zakresie wsparcia młodych rybaków rozpoczynających działalność (nabycie pierwszego statku 

rybackiego), szkoleń zawodowych, zdobywania nowych umiejętności zawodowych związanych  

z sektorem akwakultury, poprawy warunków pracy, czy też różnicowania dochodów rybaków. 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) zastąpił Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 

2007-2013. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przyznane Polsce to 

kwota ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln 

euro. Oznacza to, że Polska jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków - alokacja ta 

stanowi jedną z czterech najwyższych w Unii Europejskiej. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją  

i Włochami. Środki finansowe w ramach EFMR przeznaczone będą na finansowanie działań w zakresie: 

rybołówstwa morskiego, rybołówstwa śródlądowego, akwakultury, rozwoju obszarów zależnych od 

rybactwa, rynku rybnego, kontroli i egzekwowania, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki 

morskiej.  

W dniu 21 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE)  

nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011. 

Rozporządzenie o EFMR stanowiło podstawę do opracowania Programu Operacyjnego „Rybactwo  

i Morze” (PO RYBY 2014-2020), który objęty jest Umową Partnerstwa (UP), będącej dokumentem 

określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki 

spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Instrumentami 

realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. 

Dokumenty te wraz z tą umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na 

nową perspektywę finansową. 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację 42 środków w podziale na 

siedem priorytetów: 

- promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa, 

- wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów 

wodnych), 
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- wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, 

- zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich, 

- wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, 

- zintegrowana polityka morska, 

- pomoc techniczna. 

W ramach priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie 

sektora rybackiego, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe 

komponenty dotychczas finansowane z innych niż Europejski Fundusz Rybacki źródeł. Z PO RYBY 2014-

2020 wsparcie będzie mogło dotyczyć także rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, 

gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej. Oprócz rybołówstwa morskiego wsparciem 

będzie objęte również rybołówstwo śródlądowe i akwakultura oraz w niewielkim zakresie także 

przetwórstwo. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” został w dniu 21 października 2014 r. przyjęty 

przez Radę Ministrów, a następnie w grudniu 2014 r. został przekazany Komisji Europejskiej. 

Prezydencja włoska kontynuowała prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości 

finansowej portów rozpoczęte przez prezydencję grecką. W dniu 8 października 2014 r. Rada UE 

ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (Rada TTE) przyjęła podejście ogólne do projektu 

rozporządzenia. Podczas prac w grupie roboczej Rady UE ds. żeglugi udało się dokonać zmiany 

projektowanych przepisów pod kątem zgłaszanych przez Polskę postulatów: 

- wyeliminowano obowiązek wyznaczenia niezależnego organu do monitorowania i nadzoru  

nad stosowaniem rozporządzenia. W projekcie pozostał jedynie obowiązek rozpatrywania ewentualnych 

skarg wynikających ze stosowania przepisów rozporządzenia, 

- udało się zmienić zapisy dotyczące obowiązku utworzenia Komitetów Doradczych Użytkowników Portu  

i przeprowadzania konsultacji z tymi podmiotami. Zrezygnowano z instytucji Komitetów Doradczych 

Użytkowników Portu. Pozostawiono jedynie ogólny wymóg konsultacji w określonych sytuacjach spraw 

portu z jego interesariuszami, co jest już de facto dokonywane obecnie, 

- wyłączono usługi przeładunkowe i obsługi pasażerów z przepisów dotyczących dostępu do rynku  

oraz środków przejściowych, a także dodano możliwość objęcia tym wyłączeniem usług pilotażu, 

- ograniczono zakres stosowania rozporządzenia w odniesieniu do usług pogłębiania do przepisów 

dotyczących przejrzystości stosunków finansowych w przypadku, gdy usługi te są realizowane  

ze środków publicznych,  

- wydłużono termin rozpoczęcia stosowania rozporządzenia do 24 miesięcy od jego ogłoszenia,  

(w  pierwotnym wniosku Komisji Europejskiej zakładano termin 1 lipca 2015 r.), 

- zrezygnowano z możliwości wydawania aktów wykonawczych oraz delegowanych.  

W związku z uwzględnieniem propozycji zmian do projektu rozporządzenia Polska nie sprzeciwiła się 

przyjęciu podejścia ogólnego na Radzie TTE w dniu 8 października 2014 r. 

W dniu 24 czerwca 2014 r. podczas prezydencji greckiej została przyjęta Europejska Strategia 

Bezpieczeństwa na Morzu. Prace nad dokumentem toczyły się na forum Grupy Przyjaciół Prezydencji 

ds. Zintegrowanej Polityki Morskiej. Do najważniejszych postulatów Polski zgłaszanych podczas prac 

należało: 

- uwzględnienie zapisów dotyczących zmniejszania zagrożenia, jakim jest zatopiona broń chemiczna 

(propozycje zgłaszane wspólnie z Litwą i Łotwą), m.in. poprzez usprawnienie wymiany informacji nt. 

składowisk między państwami i organizacjami międzynarodowymi, promocji szkoleń i ćwiczeń, a także 

wypracowanie procedur na wypadek przypadkowego natrafienia na składowisko, 

- sprzeciw wobec odniesień do „Energetycznej Mapy Drogowej 2050”, 
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- sprzeciw wobec priorytetowego traktowania regionów i portów, przez które odbywa się największy 

przepływ towarów drogą morską i tych, przez które do UE dostaje się największa liczba nielegalnych 

imigrantów i uchodźców, 

- usunięcie wskazania, że do 2015 r. zapewniona zostanie wymiana informacji pomiędzy odpowiednimi 

podmiotami cywilnymi i militarnymi w ramach Europejskiego systemu nadzorowania granic (Eurosur) 

niezależnie od faktycznej potrzeby.  

W strategii przewidziano przygotowanie do końca 2014 r. wdrażającego ją Planu Działania. Wszystkie 

najważniejsze postulaty Polski zostały uwzględnione w projekcie Planu Działania, który w dniu 26 

listopada 2014 r. został przyjęty przez Komitet Stałych Przedstawicieli, a w dniu 16 grudnia 2014 r.  

został przyjęty przez Radę ds. Ogólnych. 

W 2014 r. Polska w toku prac nad dokumentem zgłosiła wiele uwag i postulatów, z których wszystkie 

najistotniejsze zostały uwzględnione. Należały do nich m.in.: uwzględnienie wśród interesów 

bezpieczeństwa na morzu ochrony tras żeglugowych, doprecyzowanie sformułowania „spory morskie” 

tak, by jednoznacznie wskazać, że chodzi o spory z państwami spoza UE oraz tylko o takie spory, które 

wiążą się z użyciem agresji lub jej groźbą, zaakcentowanie współpracy z ONZ i NATO, uwzględnienie 

wśród zagrożeń zatopionej broni chemicznej, wyłączenie połowów nielegalnych, nieraportowanych  

i nieuregulowanych (połowów NNN) spośród zagrożeń związanych z przestępczością zorganizowaną  

i transgraniczną, uwzględnienie wśród interesów konieczność zapewnienia bezpieczeństwa unijnej floty 

rybackiej, jako ważnego elementu łańcucha dostaw żywności do UE, usunięcie spośród zagrożeń dla 

bezpieczeństwa na morzu braku porozumienia w sprawie delimitacji obszarów morskich, zapewnienie 

równoważności geograficznej oraz uwzględnienie znaczenia Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, jako 

obszarów istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa UE. 

W 2014 r. przedstawiciele Polski uczestniczyli w pracach nad projektem rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku 

węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013. Projekt zmierza 

do ustanowienia wymogów służących zbieraniu i publikowaniu zweryfikowanych rocznych danych  

o emisji dwutlenku węgla i innych istotnych informacji. Dotyczy on wszystkich statków o pojemności brutto 

(GT) co najmniej 5000 jednostek niezależnie od podnoszonej bandery, zawijających do portów 

położonych w jurysdykcji państw członkowskich UE lub opuszczających te porty. 

Od samego początku prac na forum grupy roboczej ds. środowiska Polska, zgodnie z przyjętym 

stanowiskiem Rzeczypospolitej Polskiej, zgłaszała propozycje zmian, które miały na celu osiągnięcie 

zgodności wymogów rozporządzenia z wymogami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Projekt 

uległ korzystnym zmianom między innymi dzięki interwencjom Polski. Ograniczono proponowane we 

wniosku obciążenia administracyjne i operacyjne, w tym zrezygnowano z monitorowania zużycia paliw  

z podziałem na paliwo spalane w obszarach kontroli emisji i paliwo spalane poza tymi obszarami. 

Ponadto wprowadzono wyłączenia z monitorowania każdego rejsu w przypadku statków wykonujących 

częste zawinięcia do portów, zredukowano zakres monitorowania, raportowania i publikowania informacji 

oraz zrezygnowano ze zmiany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013  

z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji 

gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających 

znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję Nr 280/2004/WE, która skutkowałaby 

dodatkowym obowiązkiem raportowania. W nowym brzmieniu projekt zawiera znacznie mniej propozycji, 

których Polska nie popierała w pierwotnym wniosku Komisji Europejskiej. Nadal obawy Polski budzi 

utrzymanie w projekcie elementów, co do których osiągnięcie porozumienia na forum IMO jest  

w najbliższym czasie mało prawdopodobne.  

Większość państw członkowskich opowiedziała się jednak za przyjęciem porozumienia politycznego  

w sprawie przedstawionego przez prezydencję włoską kompromisowego tekstu projektu 

uwzględniającego wyniki nieformalnych rozmów z Parlamentem Europejskim. Podczas głosowania na 
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posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska w dniu 17 grudnia 2014 r. sprzeciw wobec projektu zadeklarowały 

Cypr i Grecja. Polska zdecydowała o wstrzymaniu się od głosu i złożeniu oświadczenia w tej sprawie.  

7. Ważniejsze wydarzenia związane z tematyką morską.  

 Transport Week 2014 

W dniach 4-6 marca 2014 r. w Gdańsku odbyła się IV edycja Transport Week 2014 - cyklicznej imprezy, 

która każdego roku gromadzi kilkaset osób z całej Europy, reprezentujących przedsiębiorstwa, 

organizacje, stowarzyszenia, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rządu RP. Konferencje  

i seminaria dedykowane są najistotniejszym kwestiom dotyczących branży transportowej w regionie 

Morza Bałtyckiego oraz Środkowo-Wschodniej Europy. Gospodarzem wydarzenia był Zarząd Morskiego 

Portu Gdańsk S.A.  

Transport Week 2014 to wydarzenie, które organizowane jest głównie dla poszerzenia specjalistycznej 

wiedzy branżowej, a także w celu przedstawienia najważniejszych wyzwań oraz perspektyw sektora 

transportowego w Europie. To również miejsce nawiązywania kontaktów biznesowych oraz zapoznania 

się z ostatnimi wydarzeniami i trendami panującymi w branży.  

W 2014 r. zgromadzeni goście dyskutowali na temat kwestii związanych z dyrektywą regulującą 

zawartość siarki w paliwie żeglugowym obowiązującą w obszarach kontroli emisji (SECA). Omawiano 

również najważniejsze wydarzenia i znaczące osiągnięcia w branży kontenerowej, a także perspektywy, 

możliwości oraz sposoby finansowania infrastruktury transportowej w ramach polityki TEN-T. Całe 

wydarzenie wspierane jest przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie całej Europy  

i zrzeszające m.in. porty, armatorów, terminale, linie żeglugowe, przewoźników oraz operatorów 

logistycznych.  

 Konsultacje polsko-szwedzkie w zakresie morskiego planowania przestrzennego 

W dniach 12-13 maja 2014 r. w Warszawie odbyły się konsultacje polsko-szwedzkie w zakresie 

morskiego planowania przestrzennego. Głównym tematem rozmów było opracowanie planów 

zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. W trakcie spotkania przedstawiciele Szwedzkiej 

Agencji ds. Morskich i Gospodarki Wodnej, Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wymienili 

informacje o zrealizowanych oraz prowadzonych działaniach w celu opracowania planów 

zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Rozmowy dotyczyły również zakresu danych 

niezbędnych w procesie planowania przestrzennego, możliwości ich wymiany i udostępniania oraz 

konieczności opracowania procedur i zasad uzgodnień transgranicznych. 

Ponadto poruszono także kwestię potrzeby zacieśnienia współpracy Polski i Szwecji w zakresie 

inicjatywy „Blue Growth”, która stanowi element Zintegrowanej Polityki Morskiej, łączący sprawy morskie 

z realizacją strategii Europa 2020. W szczególności zwrócono uwagę na potrzebę wykorzystania środków 

przeznaczonych na wsparcie działań w ramach "Blue Growth" w instrumentach finansowych UE, m.in.  

w Programie Horyzont 2020 oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim. Obie strony zadeklarowały 

chęć zacieśnienia takiej współpracy. Kolejne polsko-szwedzkie robocze spotkanie zostało zaplanowane 

na luty 2015 r., kiedy obydwa państwa będą dysponowały gotowymi dokumentami w zakresie studiów 

uwarunkowań do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.  

 Europejski Dzień Morza 2014 w Sejmie RP 

Krajowe obchody Europejskiego Dnia Morza 2014 (EDM), odbyły się 29 maja 2014 r. w Sali Kolumnowej 

Sejmu RP. Organizatorem krajowych obchodów EDM było Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 

Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej. W uroczystych obchodach wzięli udział przedstawiciele 

administracji rządowej, parlamentarzyści, przedstawiciele sektora gospodarki morskiej, branżowych 

związków zawodowych oraz świata nauki. Wydarzenie uświetnił występ chóru Akademii Morskiej  

w Szczecinie. W trakcie spotkania wręczono nagrody laureatom drugiej edycji organizowanego przez 
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Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

„Morski świat przyszłości”. Na konkurs napłynęło łącznie 4388 prac plastycznych, spośród których 

przyznano po trzy nagrody główne w trzech kategoriach wiekowych oraz dodatkowo wyróżniono 60 prac 

konkursowych. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów, podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych 

organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Konkurs stanowił ważną 

inicjatywę służącą budowaniu świadomości morskiej wśród najmłodszego pokolenia, jak również 

rozwijaniu kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich. 

Wydarzenie w Sejmie było wyrazem wspólnych prac władzy ustawodawczej oraz wykonawczej na rzecz 

ciągłego rozwoju polskiej gospodarki morskiej i umacniania morskiego charakteru kraju.  

 II Międzynarodowy Kongres Morski 

W dniach 12-14 czerwca 2014 r. odbył się w Szczecinie II Międzynarodowy Kongres Morski, w którym 

wzięło udział ok. 700 uczestników. Głównym elementem Kongresu były panele dyskusyjne podzielone na 

cztery równoległe bloki tematyczne. W ich ramach odbyły się wykłady oraz prelekcje dotyczące 

zagadnień związanych z kondycją i rozwojem przemysłu morskiego, w tym przemysłu stoczniowego, 

turystyki wodnej, energetyki wiatrowej, polityki rybackiej UE, innowacji w gospodarce morskiej, 

inteligentnych specjalizacji oraz modelu zatrudnienia marynarzy w krajach UE. Przedstawiciele 

środowiska morskiego, a także świata biznesu, polityki i mediów dyskutowali o kondycji oraz przyszłości 

gospodarki morskiej. Oprócz paneli dyskusyjnych podczas Kongresu odbyły się również 

interdyscyplinarne warsztaty, a także debata byłych premierów Rzeczypospolitej Polskiej pn. „25 lat 

Wolnej Polski”. 

W II edycji Kongresu Morskiego uczestniczyła wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta 

Bieńkowska, która wygłosiła przemówienie inaugurujące wydarzenie oraz przedstawiła najważniejsze 

działania Rządu podejmowane w obszarze gospodarki morskiej. 

 Wizyta Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej 

W dniach 26-30 września 2014 r. przebywał w Polsce z oficjalną wizytą Sekretarz Generalny 

Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Koji Sekimizu. Wizyta Sekretarza Generalnego IMO 

zbiegła się z obchodami Światowego Dnia Morza (World Maritime Day), które organizowane są corocznie 

pod auspicjami IMO przez rząd wybranego państwa członkowskiego IMO. W 2014 r. organizację 

obchodów przyznano Królestwu Maroka, gdzie w dniach 27-29 września 2014 r. w Tangerze odbyła się 

konferencja będąca głównym wydarzeniem uroczystych obchodów. Hasło przewodnie obchodów 

brzmiało „Konwencje IMO: efektywna implementacja”. 

Sekretarz Generalny podczas pobytu w Polsce uczestniczył w uroczystości inauguracji roku 

akademickiego w Akademii Morskiej w Szczecinie, odwiedził też port w Szczecinie i Świnoujściu, 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademię Morską w Gdyni i odbył 

spotkanie z rektorami uczelni morskich. Sekretarz Generalny spotkał się również z przedstawicielami 

administracji morskiej i przedsiębiorstw żeglugowych, był gościem Klubu Biznesu Gdańskiego, a także 

wziął udział w ceremonii rozdania nagród im. Lecha Wałęsy.  

Sekretarz Generalny IMO spotkał się także z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

Tematem rozmów były kwestie związane z wdrażaniem przez Polskę konwencji z zakresu 

bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska morskiego. 

 Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni 

W dniu 10 października 2014 r. odbyła się XIV edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego  

w Gdyni. W ramach wydarzenia zorganizowano trzy panele tematyczne: Gospodarka Morska, Kultura 

jako czynnik rozwoju miast oraz Jednolity rynek pracy w ramach Unii Europejskiej. W 30 prelekcjach, 

warsztatach oraz plenarnym spotkaniu z gościem specjalnym wzięło udział ponad 600 uczestników. 
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Prelegenci konferencji poświęconej tematyce gospodarki morskiej skupili się na omówieniu możliwych 

kierunków rozwoju tego sektora w Polsce, wynikających z dynamiki zmian na światowej scenie 

polityczno-gospodarczej. Wśród gości panelu znaleźli się w tym roku przedstawiciele Komisji Europejskiej 

- Sławomir Tokarski i Wolfgang Henh, Anna Zielińska-Głębocka - członek Rady Polityki Pieniężnej, Pierre 

Clive Agius - Ambasador Republiki Malty oraz Tomasz Michalak - Dyrektor Departamentu Ceł  

w Ministerstwie Finansów. 

Okazję do debaty na temat polityki UE wobec rynku pracy i wymiany doświadczeń w kontekście wpływu 

funduszy unijnych na wzrost zatrudnienia stanowiła konferencja „Jednolity rynek pracy w ramach Unii 

Europejskiej”. W ramach bloku seminaryjnego „Mobilność geograficzna” eksperci panelu zaprezentowali 

mechanizmy przeciwdziałania barierom i wspierania mobilności geograficznej w strukturach Unii 

Europejskiej, wskazali najbardziej popularne i  poszukiwane zawody, zaprezentowali także jak obecnie 

kształtuje się rozwój gospodarczy regionów Południowego Bałtyku w kontekście mobilności 

geograficznej. 

III. Działania na rzecz uproszczenia procedur w zakresie odpraw towarów w polskich portach 

morskich. 

W 2014 r. podejmowano szereg działań, zmierzających do wdrożenia ułatwień dotyczących odpraw 

ładunków w polskich portach oraz systematycznej poprawy obsługi celnej i wzrostu standardów  

w zakresie międzynarodowego obrotu towarowego. Działania te powiązane były z realizacją założeń 

polityki morskiej RP odnoszących się do redukcji barier dla rozwoju przedsiębiorczości morskiej, 

kształtowania warunków dla utworzenia w Polsce bałtyckiego centrum logistyczno-transportowego dla 

Europy Środkowej i Wschodniej, ochrony żeglugi i portów przed zagrożeniami terrorystycznymi. 

1. Wdrożenie mechanizmów ułatwiających działalność w transporcie morskim. 

W ramach tworzenia warunków do rozwoju aktywności gospodarczej przedsiębiorców, podjęto prace nad 

opracowaniem założeń do dokumentu „Usprawnienie obsługi i uproszczenie formalności związanych  

z obrotem towarowym w portach morskich”. Dokument ten związany jest ściśle z postanowieniami ustawy 

z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zwanej IV ustawą 

deregulacyjną (Dz. U. poz. 1662), której częścią jest tzw. „pakiet morski” zawierający propozycje 

usprawnienia obsługi i uproszczenie formalności związanych z obrotem towarowym w portach morskich, 

a w szczególności: 

- modelu platformy komunikacyjnej między uczestnikami łańcucha dostaw, a organami administracji 

publicznej, 

- sprawniejszej identyfikacji przez Służbę Celną towaru przywożonego z krajów trzecich przez porty 

morskie, 

- możliwości skrócenia czasu przeprowadzenia wszystkich czynności urzędowych i kontrolnych 

niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu w ciągu 24 godzin. 

Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., nałożyła na Służbę Celną zadanie koordynacji 

kontroli odbywających się w portach w taki sposób, aby możliwe było ich przeprowadzenie przez 

wszystkie inspekcje w sposób jak najmniej uciążliwy dla importerów i operatorów. Nowe rozwiązanie 

dotyczy przypadków, gdy importer, oprócz zgłoszenia towaru do oprawy celnej, powinien dokonać 

wcześniejszego zgłoszenia towaru do kontroli innych służb (np. Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa 

Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych). Na naczelniku urzędu celnego właściwego dla portu morskiego spoczywa 

obowiązek poinformowania innych służb kontrolnych oraz ustalenie w uzgodnieniu z operatorem 

portowym i dysponentem towaru, terminu i miejsca kontroli. Czas jej trwania liczony jest od chwili 

przedstawienia towaru do kontroli (złożenia kompletnego wniosku o dokonanie kontroli do właściwych 

organów oraz przekazania informacji o godzinie i miejscu kontroli) do zwolnienia towaru do procedury 

celnej. Termin 24 godzin może ulec wydłużeniu do 48 godzin w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa publicznego, ochroną życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt lub ochroną środowiska. 

Termin ten nie dotyczy odpraw, do przeprowadzenia których niezbędne będzie przeprowadzenie badań 
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laboratoryjnych, poddanie towaru kwarantannie lub izolacji w przypadku żywych zwierząt. Wprowadzone 

ułatwienie przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę, czego skutkiem będzie zwiększenie ilości 

ostatecznych odpraw celnych dokonywanych w Polsce. Izba Celna w Gdyni do realizacji tego zadania 

przygotowywała się od 2014 r., tworząc m.in. specjalną platformę informatyczną - System Koordynacji 

Kontroli - Porty 24h. Pozwala ona na wymianę informacji pomiędzy właściwymi służbami i inspekcjami 

kontrolnymi oraz zorganizowanie kontroli towaru w jednym czasie i miejscu.  

W Izbie Celnej w Gdyni funkcjonują porozumienia w sprawie udostępnienia manifestów statkowych  

w formie elektronicznej zawarte pomiędzy Dyrektorem a przedstawicielami czterech linii żeglugowych: 

HYUNDAI MERCHANT MARINE, HAPAG LLOYD, MAERSK, MSC POLAND. W 2014 r. porozumienia 

zawarto z kolejnymi dwoma przewoźnikami - UNIFEEDER A/S S.A. oddział w Polsce oraz EVERGREEN 

SHIPPING AGENCY Poland. Linie te zobowiązały się do przekazywania z co najmniej 24 godzinnym 

wyprzedzeniem przed przybyciem statków do portów w Gdańsku i Gdyni manifestów, na podstawie 

których przeprowadzana jest przez funkcjonariuszy celnych analiza ryzyka. Izba Celna w Gdyni 

współpracuje również z przedstawicielami placówek naukowo - badawczych przy budowie aplikacji 

wspomagającej automatyczną analizę manifestów statkowych, umożliwiającej dalsze skracanie czasu 

odpraw celnych.   

W 2014 r. uaktualnione zostało porozumienie zawarte pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Celnego w Gdyni 

a Granicznym Lekarzem Weterynarii w Gdyni w sprawie warunków i sposobu współpracy w zakresie 

kontroli granicznej przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz. Przedmiotowa aktualizacja 

dotyczyła także usprawnienia i uproszczenia formalności związanych z obrotem towarowym w Porcie 

Gdynia w szczególności w zakresie współpracy dotyczącej zapewnienia sprawnej i uprzywilejowanej 

obsługi upoważnionych przedsiębiorców posiadających certyfikat AEO oraz wymiany informacji  

w kwestiach dotyczących przeprowadzania czynności kontrolnych przy wykorzystaniu dostępnych 

rozwiązań informatycznych (tak aby czynności kontrolne odbywały się w jednym miejscu i czasie). 

Działania te wpisują się w realizację idei „one-stop-shop” oraz „single window”. W Izbie Celnej w Gdyni 

podjęto też prace nad aktualizacją porozumień z inspekcjami kontrolnymi. Obecnie finalizowane są prace 

nad nowym porozumieniem między Dyrektorem Izby Celnej w Gdyni a Pomorskim Wojewódzkim 

Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku zawieranym w celu zapewnienia efektywnego  

i skutecznego wykonywania zadań w zakresie egzekwowania ograniczeń dotyczących wprowadzanych 

bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych  

i przedmiotów.  

2. Prace związane z wdrożeniem Unijnego Kodeksu Celnego.  

W 2014 r. w Komisji Europejskiej toczyły się prace mające na celu wdrożenie zmian w prawie celnym 

wynikających z Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). Z udziałem przedstawicieli administracji celnych 

państw UE i zrzeszeń przedsiębiorców europejskich opracowywano projekty przepisów wykonawczych  

i delegowanych do UKC, które wprowadzą zmiany także w zakresie formalności celnych dotyczących 

towarów przewożonych transportem morskim. Przepisy mają być przyjęte w 2015 r. i stopniowo wchodzić 

w życie w okresie od maja 2016 r. do końca 2020 r. 

3. Uczestnictwo w komitetach Kodeksu Celnego i grupach projektowych. 

Przedstawiciele Służby Celnej biorą udział w spotkaniach różnych unijnych gremiów, podczas których 

opracowywane są regulacje prawne poświęcone poszczególnym procedurom i zagadnieniom celnym. 

Tego rodzaju forum jest wiele, warto jednak wymienić poniższe przykłady mające istotne znaczenie dla 

sektora morskiego:  

- udział w pracach Komitetu Kodeksu Celnego Sekcji Kontroli Celnych i Zarządzania Ryzykiem (CCC-

CRM), w których uczestniczą przedstawiciele 27 państw członkowskich UE oraz dodatkowo Szwajcarii  

i Norwegii. Na spotkaniach omawiane są wszystkie kluczowe kwestie związane z szeroko rozumianym 

wspólnotowym zarządzaniem ryzykiem, w tym z inicjatywami i przedsięwzięciami podejmowanymi przez 

kraje UE pod auspicjami Komisji Europejskiej w obszarze wyprzedzającej analizy ryzyka w kontekście 
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bezpieczeństwa i ochrony, prowadzonej z wykorzystaniem wspólnych norm i kryteriów ryzyka CRC. 

Zapadają tu decyzje umożliwiające zharmonizowane podejście do analizy ryzyka we wszystkich krajach 

UE oraz jednolite jej stosowanie w celu ułatwienia zgodnego z prawem obrotu i skoncentrowania kontroli 

jedynie na obszarach obarczonych ryzykiem. Aktualnie priorytetem nadzorującej prace ww. Komitetu DG 

TAXUD Komisji Europejskiej są trwające na poziomie UE prace nad wdrożeniem Strategii UE i Planu 

działania w zakresie zarządzania ryzykiem celnym: „Przeciwdziałanie ryzyku, poprawa bezpieczeństwa 

łańcucha dostaw i ułatwienie wymiany handlowej poprawy zarządzania ryzykiem celnym  

i bezpieczeństwa łańcucha dostaw”, przyjętej Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady  

i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - COM(2014) 527 z dnia 21 sierpnia 2014 r. Wiele 

działań ujętych w Planie działania dotyczy poprawy jakości danych i ich dostępności w transporcie 

morskim, w celu umożliwienia organom celnym w UE prowadzenie bardziej efektywnej i skutecznej 

analizy ryzyka,  

- udział w Grupie Projektowej „Security Risk Rules”, zrzeszającej ekspertów w zakresie zarządzania 

ryzykiem z państw UE. Grupa zajmuje się opracowaniem i rozwijaniem wspólnych kryteriów ryzyka, 

umożliwiających dokonywanie w sposób jednolity w ramach całej UE wyprzedzającej analizy ryzyka  

w obszarze bezpieczeństwa i ochrony w stosunku do towarów wprowadzonych do UE z krajów trzecich 

oraz wyprowadzanych z UE.   

4. Uczestnictwo w pracach międzynarodowych grup roboczych oraz w projektach UE.  

 Udział w projekcie „Transhipment Pilot” 

Projekt dotyczy wymiany wyprzedzających informacji o ryzyku pomiędzy portami typu „hub” a portami 

typu „feeder” (dowozowymi). W projekcie, zainicjowanym i trwającym nieprzerwanie od 2011 r., 

uczestniczą przedstawiciele administracji celnych z następujących portów morskich UE, tj.: Rotterdamu, 

Hamburga, Antwerpii, Le Havre, Felixstowe, Dublina, Gdyni oraz Szczecina.  

Działania w ramach „Transhipment Pilot” bazują będą 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 

przesyłkach obarczonych wysokim ryzykiem, przy jednoczesnym ułatwieniu obrotu dla tzw. legalnego 

handlu.  

 Udział w projekcie pilotażowym SSTL 

Polska Służba Celna kontynuowała uczestnictwo w realizacji unijnego projektu SSTL (Smart and Secure 

Trade Lanes) mającym na celu wypracowanie standardów kontroli celnej ułatwiających wymianę 

handlową w morskim obrocie towarowym pomiędzy Unią Europejską i Chinami. Prowadzone w ramach 

w/w projektu działania dotyczyły w szczególności zapewnienia bezpiecznego łańcucha dostaw, od 

miejsca załadunku do docelowego miejsca rozładunku, jak również skutecznego funkcjonowania 

uzgodnionych profili ryzyka. Udział portu w Gdańsku wpłynął na wzrost jego konkurencyjności  

w odniesieniu do innych portów europejskich, jak również na rozwój Głębokowodnego Terminala 

Kontenerowego (DCT) oraz obsługującego go Oddziału Celnego „Terminal Kontenerowy”, który aktywnie 

uczestniczy w projekcie.  

Terminal Kontenerowy DCT w grudniu 2014 r. rozpoczął pierwszą fazę rozbudowy o nowe nabrzeże  

oraz place składowe, które to pozwolą na zwiększenie przeładunków w okresie pięciu lat  

do 2,5 mln TEU. W 2014 r. rozszerzono ilość portów uczestniczących po stronie chińskiej.  Regularnie 

odbywały się spotkania grupy roboczej i grupy ekspertów projektu SSTL. Jedno ze spotkań grupy 

roboczej projektu zorganizowane zostało w Sopocie w dniach 20 - 21 lutego 2014 r. Wzięli w nim udział 

przedstawiciele Komisji Europejskiej, Chin oraz szefowie Służb Celnych z krajów UE.  
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 Uczestnictwo w pracach RALFH 

Podczas spotkań grupy formułuje się inicjatywy dotyczące dalszej harmonizacji obsługi celnej oraz 

ujednolicenia podejścia do analizy ryzyka, np. w zakresie dostarczania przez operatorów kontenerowych 

coraz lepszej jakości wyprzedzających danych o przesyłkach w standardzie komunikatów CUSCAR. 

Tworzone są również różnorodne opracowania, m.in. „Comparison of Ports”, służące w szczególności 

mierzeniu efektów działalności administracji celnych Grupy RALFH w celach dalszej standaryzacji 

realizowanych procesów, opracowywaniu zharmonizowanego i przejrzystego podejścia w procesie 

stosowania procedur celnych, wypracowywaniu i wdrażaniu tzw. najlepszych praktyk roboczych (best 

working practices), polepszeniu współpracy i wymiany informacji ze środowiskami lokalnego biznesu 

portowego, zapewnieniu equal level playing field, tj. identycznego podejścia w stosowaniu procedur 

celnych oraz metod kontrolnych i rewizyjnych, jak również identycznego traktowania przedsiębiorców 

(wyeliminowanie negatywnego zjawiska, określanego jako tzw. „port hopping”, czyli poszukiwania przez 

nieuczciwe podmioty gospodarcze „łatwiejszego” portu do dokonywania formalności celnych). 

W 2014 r. kontynuowano również udział w inicjatywach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji 

funkcjonariuszy celnych w polskich portach morskich w zakresie bardziej efektywnej oraz szybciej 

realizowanej kontroli celnej w ramach projektów: 

- „RALFH Rummage” służący wymianie doświadczeń oraz doskonaleniu umiejętności funkcjonariuszy 

celnych zaangażowanych w portach morskich RALFH w rewizje i przeszukania jednostek pływających; 

- „RALFH Scan Group Meeting” służący wymianie doświadczeń oraz doskonaleniu umiejętności 

funkcjonariuszy celnych, odpowiedzialnych  za obsługę skanerów działających w portach RALFH  

i ODYSSUD oraz osób odpowiedzialnych za koordynację ich pracy. 

 Udział w projekcie CONTRAFFIC 

Polska Służba Celna uczestniczy również w projektach realizowanych we współpracy ze Wspólnym 

Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (Joint Research Centre - JRC) oraz Europejskim Biurem  

ds. Zwalczania Oszustw (OLAF) w obszarze transportu morskiego (w oparciu o aplikację CONTRAFFIC  

i dostępne w niej komunikaty CSM, czyli Container Status Message), tj.: 

- CONTRAFFIC-ENS - projekt realizowany przy współudziale JRC oraz wybranych państw członkowskich 

posiadających granicę morską (DE, ES, FI, FR, MT, NL, PT, PL, UK), mający na celu zbadanie 

możliwości wykorzystania komunikatów CSM (dotyczących trasy i statusu kontenerów), dostępnych  

w aplikacji CONTRAFFIC, dla potrzeb poprawy jakości danych dla potrzeb wyprzedzającej analizy ryzyka 

w transporcie morskim). Jednym z głównych celi projektu pilotażowego „CONTRAFFIC-ENS” jest 

sprawdzenie, jakie są możliwości w zakresie zaimplementowania (na stałe, w sposób systemowy) danych 

CSM dla potrzeb wsparcia procesu wyprzedzającej analizy ryzyka w transporcie morskim (tzw. analiza 

pre-arrival). 

Przedmiotowy projekt jest w chwili obecnej uznany za priorytetowy z uwagi na fakt, że w pełni wpisuje się 

w trwające aktualnie na poziomie UE prace nad wdrożeniem Strategii UE i Planu działania w zakresie 

zarządzania ryzykiem celnym: Przeciwdziałanie ryzyku, poprawa bezpieczeństwa łańcucha dostaw  

i ułatwienie wymiany handlowej poprawy zarządzania ryzykiem celnym i bezpieczeństwa łańcucha 

dostaw, przyjętej Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego - COM(2014) 527 z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

- CONTRAFFIC-SAD („Analiza zgłoszeń celnych w oparciu o dane CONTRAFFIC”) - projekt realizowany 

z wybranymi administracjami celnymi państw członkowskich UE (11 krajów). Izba Celna w Szczecinie 

uczestniczy w projekcie od 2009 roku. W ramach CONTRAFFIC administracje celne przekazują do JRC/ 

CONTRAFFIC wybrane informacje zawarte w zgłoszeniach celnych, które następnie zostają poddane 

automatycznej analizie ryzyka pod względem występowania ewentualnych nieprawidłowości  

w odniesieniu do powiązań w relacji dane kontenerów - daty - kraje pochodzenia - towary itp. Rezultatem 

działań jest wyodrębnienie przypadków wskazujących na możliwość fałszowania rzeczywistego 
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pochodzenia towarów, celem ominięcia zapłaty ceł antydumpingowych, co z kolei umożliwi służbom 

celnym wszczęcie odpowiednich postępowań mających na celu odzyskanie zaległych opłat celnych  

i podatkowych.  

 Udział w innych projektach 

W 2014 r. Służba Celna uczestniczyła w międzynarodowej wspólnej operacji celnej (Joint Customs 

Operation - JCO) o kryptonimie REPLICA. Działania w ramach operacji, podzielone na kilka etapów, 

odbyły się w I połowie 2014 r.  Operacja zorganizowana została w oparciu o współpracę Unii Europejskiej 

z krajami azjatyckimi w dziedzinie IPR w ramach inicjatywy ASEM (Asia - Europe Meeting)1. Oprócz 

państw członkowskich UE, Norwegii i Szwajcarii, w działaniach udział wzięło także 11 państw azjatyckich, 

m.in. Australia, Chiny, Japonia, Malezja i Singapur. Operacja dotyczyła jedynie towarów 

transportowanych w kontenerach morskich. W trakcie trwania działań przejęto ogółem 1,2 mln sztuk 

towarów naruszających IPR (o przybliżonej wartości 40 mln euro), a także przechwycono 130 mln sztuk 

papierosów podrobionych lub przemycanych. Przy założeniu, iż wyroby te wprowadzone byłyby do obrotu 

na rynku UE, zapobiegło to stracie 25 mln euro. Spośród długiej listy towarów zajętych, na uwagę 

zasługują także takie towary naruszające IPR: jak łożyska toczne, części zapasowe do samochodów, czy 

też duża ilość podrabianego sprzętu elektronicznego. Biorąc pod uwagę osiągnięte rezultaty, JCO 

Replicę uznano za duży sukces, w szczególności w kategoriach międzynarodowej współpracy służb 

granicznych, jak również pod względem współpracy tych służb z właścicielami praw do znaków 

towarowych. 

Służba Celna podjęła współpracę z Narodowym Centrum Badań Jądrowych przy realizacji programu C-

Bord. Jego głównym celem jest budowa urządzeń i systemów RTG do inspekcji dużych ładunków na 

przejściach granicznych. Urządzenia bazują na najnowocześniejszych technologiach z wykorzystaniem 

promieniowania RTG, promieniowania neutronowego, zjawiska rozszczepienia, a także nowoczesnych 

bramkach radiometrycznych. We współpracę przy realizacji projektu zaangażowany został Wydział 

Krajowe Centrum RTG. Jest to jednostka Izby Celnej w Gdyni, która realizuje zadania centralne dla całej 

Służby Celnej związane ze skanowaniem oraz interpretacją obrazów. 

 Uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez środowisko naukowe zaangażowanymi  

w rozbudowę i usprawnienie istniejącej infrastruktury portowej 

W ramach porozumienia zawartego w dniu 21 października 2011 r. o współpracy w zakresie rozwoju 

narzędzi informatycznych pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą AGH a Służbą Celną, kontynuowano 

prace rozwojowe nad aplikacją o roboczej nazwie „MYTNIK”, wspierającą proces automatycznej 

wyprzedzającej analizy manifestów morskich dla przesyłek kontenerowych, wytworzonej przez AGH.  

Przedstawiciele Służby Celnej uczestniczyli w spotkaniach dotyczących projektu owocowego, który ma 

powstać w aktualnie budowanym Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku w dedykowanym 

Centrum Dystrybucji w eksporcie, imporcie i tranzycie przez polskie porty wszelkiego rodzaju towarów 

obejmujących, m.in. owoce, warzywa, mięso, ryby sery, jaja, przetwory, itp. Intencją przedmiotowego 

projektu jest wdrożenie nowoczesnego i systemowego rozwiązania logistycznego zmierzającego do 

przyjęcia istotnej części dostaw/wysyłek towarów wymagających kontrolowanej temperatury z dotychczas 

wykorzystywanego przez podmioty importujące/eksportujące transportu drogowego na terenie UE. 

Zgodnie z przyjętym założeniem towary transportowane drogą morską przez porty w Hamburgu, 

Antwerpii czy Rotterdamie miałyby zostać przejęte przez polskie porty morskie, w szczególności port  

w Gdańsku. Zaproponowane w projekcie owocowym założenia wpisują się w „Strategię działania Służby 

Celnej na lata 2014-2020”, która zmierza do dalszego ułatwiania legalnej działalności gospodarczej, 

usuwania barier biurokratycznych oraz doskonalenia współpracy z przedsiębiorcami. 

 

                                                           
1
 Obecnie w ASEM skupionych jest 51 państw: 29 państw europejskich i 20 azjatyckich. 
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5. Znoszenie barier i przeszkód prawnych w rozwoju przedsiębiorczości morskiej.  

Mając na uwadze realizację Strategii Służby Celnej na lata 2010-2015 oraz realizację założeń 

wynikających z Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Komunikat i plan działania dotyczący utworzenia 

europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier” - KOM(2009)11, w 2014 r. w Służbie Celnej 

realizowano szereg działań zmierzających do usuwania barier dla przedsiębiorczości oraz usprawniania 

kontroli ładunków na granicy morskiej, m.in. z zastosowaniem narzędzi takich jak Pre-Arrival, One Stop 

Shop. 

 Pre-Arrival 

W oparciu o założenia i cele Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015 oraz zgodnie z art. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404), gdzie podkreśla się fakt, 

że kontrole w Służbie Celnej prowadzone są na podstawie analizy ryzyka mającej na celu rozpoznanie  

i oszacowanie wielkości tego ryzyka oraz ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczenia,  

w morskich oddziałach celnych wdrożono model kontroli oparty na analizie ryzyka, zarządzaniu wiedzą  

o zagrożeniach, ryzykach towarzyszących towarom w porcie wykorzystywaniu informacji wyprzedzającej 

o towarach na zasadzie analizy pre-arrival. Służba Celna zwiększa swoją skuteczność w realizacji zadań 

poprzez praktyczne i realne szacowanie ryzyka, koncentrując się na tych obszarach, które stwarzają lub 

mogą stwarzać wysokie ryzyko, starając się jednocześnie nie utrudniać prowadzenia legalnej działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorców. 

 One-stop Shop 

W celu usuwania przeszkód biurokratycznych dotyczących kontroli towarów, w sytuacji gdy kontrole te są 

niezbędne, wypracowano model kontroli oparty na idei One Stop Shop, czyli kontrole podejmuje się 

wspólnie wobec wyznaczonego towaru w jednym czasie i w jednym miejscu przez wszystkie właściwe 

inspekcje i służby kontrolne. Sprawia to, że oszczędza się zarówno czas przedsiębiorcy niezbędny do 

załatwiania formalności dotyczących kontroli u poszczególnych służb jak i doprowadza do oszczędności 

kosztów poprzez uniknięcie ponownego przedstawiania tego samego towaru do kontroli różnych służb 

granicznych. 

 AEO 

Polska Służba Celna prowadzi przez cały czas intensywne działania informacyjne i promocyjne w celu 

podnoszenia wiedzy i świadomości przedsiębiorców związanej z bezpieczeństwem łańcucha dostaw,  

w tym także w transporcie morskim. Jednym z głównych środków, które pozwalają zwiększyć 

bezpieczeństwo łańcucha dostaw jest udział w nim podmiotów spełniających wysokie standardy 

bezpieczeństwa i ochrony, wiarygodnych, zapewniających prawidłowy przebieg transakcji handlowej. Do 

takich przedsiębiorców zalicza się tych, którzy posiadają świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy 

(Authorised Economic Operator - AEO).  

Świadectwo to przyznawane jest na wniosek przedsiębiorcy, który spełnia wymagane prawem warunki, 

do których zalicza się m.in. przestrzeganie wymogów celnych oraz standardów bezpieczeństwa  

i ochrony. Świadectwo stanowi rodzaj „certyfikatu jakości celnej”, a przedsiębiorcy, którzy je otrzymali są 

uznawani za wiarygodnych partnerów dla administracji celnej. Ich udział w łańcuchu dostaw pozwala na 

lepsze zarządzanie kontrolą celną, poprzez odpowiednie planowanie kontroli i jej ukierunkowanie na 

przesyłki wysokiego ryzyka. 

Posiadaczom świadectw AEO przysługuje wiele ułatwień związanych z kontrolą celną. Należą do nich: 

możliwość uprzedniego powiadomienia upoważnionego przedsiębiorcy przez właściwy urząd celny  

o wybraniu przesyłki do dalszej kontroli fizycznej; możliwość składania mniejszej ilości danych na 

potrzeby przywozowej lub wywozowej deklaracji skróconej, mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli 

dokumentów, priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, możliwość 

wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu, niż urząd celny. 
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Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej UE. 

Ponadto możliwe jest uznawanie świadectwa AEO EU w krajach trzecich, z którymi Unia Europejska 

podpisała porozumienia o wzajemnym uznawaniu programów. Takie porozumienia podpisane zostały 

m.in. z Japonią oraz USA. Trwają zaawansowane prace nad uzgodnieniem programów pomiędzy UE  

a Chinami.  

Wzajemne uznawanie programów AEO między UE i państwami trzecimi ma zapewnić korzyści 

upoważnionym przedsiębiorcom, którzy zainwestowali w zabezpieczenie swoich międzynarodowych 

łańcuchów dostaw i współpracują ze sprawdzonymi, wiarygodnymi kontrahentami. Uzyskany status 

stanowi atut przy ocenie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, co w założeniu może wpływać na obniżenie 

ilości przeprowadzanych kontroli celnych.  

Fakt posiadania statusu AEO przez jak największą liczbę przedsiębiorców przynosi korzyści zarówno dla 

przedsiębiorców (możliwość uporządkowania w przedsiębiorstwie spraw związanych z zarządzaniem 

bezpieczeństwem na terenie przedsiębiorstwa i w organizacji dostaw) oraz dla Służby Celnej (racjonalne 

zarządzanie prowadzoną kontrolą opartą na wynikach analizy ryzyka), dlatego polska Służba Celna  

w 2014 r. kontynuowała intensywne działania w kierunku podnoszenia zainteresowania przedsiębiorców, 

w tym także przedsiębiorców zajmujących się transportem morskim, uzyskaniem statusu AEO. 

Należy zaznaczyć, iż Polska zajmuje czołowe miejsce w UE pod względem liczby przedsiębiorców 

posiadających status AEO - tj. od 2008 do końca 2014 r. wydano w Polsce 741 świadectw AEO (w roku 

2014 wydano 84 świadectwa AEO).  

 Zarządzanie kolejnością zgłoszeń celnych 

Z początkiem 2014 r. Służba Celna udostępniła nową usługę tzw. „odprawę przed przybyciem”. 

Umożliwia ona organom celnym wcześniejsze przygotowanie się do odprawy celnej towaru, które będzie 

mogło nastąpić w oparciu o dane dostarczone przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu przed przedstawieniem 

towaru. Dostarczone w ten sposób dane zostaną poddane wstępnej weryfikacji i analizie jeszcze przed 

przyjęciem zgłoszenia celnego, co w konsekwencji wpłynie na przyspieszenie obsługi obrotu towarowego 

w portach morskich, pozwalając na zwiększenie jego płynności, redukcję kosztów, a tym samym wzrost 

konkurencyjności polskich portów.  

IV. Nauka i badania morskie. 

1. Działalność akademii morskich oraz uczelni prowadzących kierunki związane  

z realizacją polityki morskiej RP. 

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 2014 r. 

przez uczelnie oraz jednostki naukowe według obowiązującej ustawowo klasyfikacji przedstawia 

załącznik nr 3 do raportu. 

1.1. Akademia Morska w Gdyni. 

Akademia Morska w Gdyni kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie  

i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim 

zgodnie ze strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zgodnie z założeniami polityki morskiej 

państwa. Akademia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki 

morskiej oraz umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach 

kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne 

zapotrzebowanie rynku pracy. 

W 2014 r. Akademia Morska w Gdyni kształciła studentów na czterech wydziałach: Elektrycznym, 

Mechanicznym, Nawigacyjnym oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których uczelnia 
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rozwijała swoją działalność naukowo - dydaktyczną w 7 kierunkach studiów, w 34 specjalnościach. 

Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny oraz Wydział Przedsiębiorczości  

i Towaroznawstwa dodatkowo prawa habilitowania. Na wydziałach tych odbywają się studia doktoranckie. 

W 2014 r. w Akademii Morskiej Gdyni łącznie na wszystkich rodzajach studiów zdobywało wiedzę 5506 

studentów, w tym 2264 studentów kształciło się zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW. W 2014 r. 

mury Akademii Morskiej opuściło 1241 absolwentów. 

Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców - nauczycieli 

akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny. Uczelnia spełnia światowe wymogi  

w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania 

Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001: 2000 i obejmuje całą działalność Akademii 

Morskiej w Gdyni. Pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni realizowali w roku 2014 sześć projektów 

badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, dwa projekty w ramach Programu 

Badań Stosowanych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jeden projekt  

w ramach programu INNOTECH oraz jeden projekt w ramach programu Patent Plus. Realizowany był 

także jeden projekt w ramach VII Programu Ramowego UE. Równolegle prowadzone były dwa programy 

badawcze w ramach współpracy dwustronnej Polska - Chiny oraz Polska - Estonia. 

W programie Erasmus w 2014 r. Akademia Morska w Gdyni współpracowała z 13 uczelniami 

partnerskimi, a 32 studentów Akademii odbyło staże w tych uczelniach. Do Gdyni przyjechało 48 

studentów zagranicznych. W ramach programu Erasmus 17 nauczycieli akademickich prowadziło 

wykłady na uczelniach zagranicznych, zaś 11 profesorów zagranicznych prowadziło zajęcia w Gdyni. Na 

„Darze Młodzieży” - żaglowcu szkolnym Akademii Morskiej w Gdyni, obok studentów Akademii Morskiej 

w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie oraz uczniów szkół morskich przeszkolono grupę brytyjskich 

praktykantów, zorganizowano praktykę morską dla belgijskich studentów z uczelni Hogere 

Zeevaartschool z Antwerpii, a także przeszkolono grupy żeglarzy z Niemiec. 

W 2014 r. dwóch specjalistów z Akademii brało udział w pracach Międzynarodowej Organizacji Morskiej 

(IMO) w Londynie w charakterze członków polskich delegacji rządowych. Uczelnia podjęła działania 

zmierzające do powstania światowego ośrodka szkolenia praktycznego marynarzy na statkach  

z organizacją Global On-Board Training Center.   

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 państwa. Na Wydziale Nawigacyjnym kierunki: 

nawigacja, transport, informatyka, geodezja i kartografia, na Wydziale Mechanicznym kierunki: 

mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu 

kierunki: transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka. W uczelni działa również Maritime 

English Center, które jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Marlins, weryfikującym znajomość 

morskiego rejestru języka angielskiego oraz wydającym certyfikaty językowe zgodne z wymogami MCA. 

W 2014 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie na wszystkich rodzajach studiów studiowało 3911 

studentów oraz 36 doktorantów, w tym 2129 kształciło się zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW. 

W 2014 r. mury Akademii Morskiej opuściło 537 absolwentów. 

W ramach projektu „MARINE POWER - Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika  

w Akademii Morskiej w Szczecinie” prowadzone są specjalistyczne szkolenia oraz staże zagraniczne 

(m.in. USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Indie, Szwajcaria), skierowane do pracowników 

naukowo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego. Uczestnicy projektu poszerzają swoją wiedzę 

naukową, podwyższają kwalifikacje i zdobywają nowe doświadczenia zawodowe. 

Akademia Morska w Szczecinie była inicjatorem utworzenia konsorcjum Polskiej Platformy „Innowacyjne 

Technologie Morskie”, którego głównym celem jest wspólne opracowanie strategii badań z zakresu 

innowacyjnych technologii morskich i programu ich wdrożenia na Bałtyku, a także zbudowanie platformy 

pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze technologii morskich poprzez inicjowanie i koordynację badań 
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naukowo - technicznych oraz komercjalizację rozwiązań naukowych. We wrześniu 2014 r. konsorcjum 

złożyło wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o utworzenie Programu Sektorowego 

INNOMAR „Redukcja emisji spalin na Bałtyku poprzez wprowadzenie gazu skroplonego LNG jako 

alternatywnego paliwa okrętowego”.  

Akademia Morska w Szczecinie prezentowała wynalazki na międzynarodowych targach morskich SMM  

w Hamburgu we wrześniu 2014 r. Uczelnia uzyskała 3 patenty krajowe na wynalazki oraz dokonała  

4 zgłoszeń wynalazków do ochrony krajowej. 

W 2014 r. rozwijano współpracę w ramach umowy z Uralskim Uniwersytetem Federalnym im. Pierwszego 

Prezydenta Rosji B.N. Jelcyna w Jekaterynburgu, dotyczącą prowadzenia badan układów napędowych 

statku. Uczelnia promowała za granicą angielskojęzyczną ofertę kształcenia na kierunkach 

przygotowujących do pracy w gospodarce morskiej skierowaną do studentów zagranicznych na 

kierunkach: Nawigacja (I i II stopień studiów na Wydziale Nawigacyjnym), Mechanika i budowa maszyn  

(I stopień na Wydziale Mechanicznym) oraz Transport (I stopień studiów na Wydziale Inżynieryjno-

Ekonomicznym Transportu). W ramach tych działań powstała m.in. strona internetowa poświęcona 

rekrutacji studentów zagranicznych, powstał profil uczelni na portalu Ready study GO POLAND, jak 

również prowadzono kampanię internetową.  

Akademia rozwija stopień umiędzynarodowienia uczelni i przygotowuje absolwentów kierunków morskich 

do pracy w środowisku międzynarodowym. Uczelnia zwiększa udział studentów zagranicznych 

studiujących na kierunkach morskich - odsetek studentów zagranicznych na kierunkach morskich wg 

stanu na 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio: Nawigacja - 7,20%; Mechanika i budowa maszyn - 

10,98%. 

W roku 2014 zrealizowano 12 wyjazdów studentów na studia oraz 2 na praktyki, m.in. do uczelni 

morskich - Antwerp Maritime Academy, Latvian Maritime Academy i na wydziały morskie uniwersytetów 

partnerskich np. University of Ljubljana, Universitat Politecnica de Barcelona - Barcelona Tech; 

Fachhochschule Flensburg, University of Rijeka). W ramach wymiany programu Erasmus Akademia 

Morska przyjęła studentów z Barcelony TECH (4 studentów), którzy przygotowywali prace inżynierskie.  

W ramach przygotowań do realizacji programu w roku akademickim 2014/15 odnowiono umowy 

partnerskie z uczelniami zagranicznymi na dalszą współpracę w wymianie studentów.    

Akademia Morska w Szczecinie realizuje politykę morską poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej  

z zakresu nowych technologii, odpowiadając tym samym na rosnące potrzeby rynku pracy. W sierpniu 

2014 r. nawiązano współpracę w obszarze eksploatacji systemów i urządzeń typu off-shore. Podpisano 

umowę o realizację studenckich praktyk morskich z LOTOS Petrobaltic SA, dzięki której studenci 

Wydziału Nawigacyjnego i Mechanicznego mogą zapoznać się ze specyfiką pracy na platformach, 

przejść odpowiednie szkolenia oraz zdobyć doświadczenie przy obsłudze tego typu urządzeń. Uczelnia 

organizuje cykliczne spotkania z wiodącymi pracodawcami z branży morskiej, m.in. z Hartmann 

Reederei, Deep BV, ECL Euro-Cargo-Logistik Kontor GmbH, Cargotec Poland Sp. z o.o., podczas 

których studenci mają możliwość zapoznania się ze strukturami organizacyjnymi firm, obszarem ich 

działalności, projektami rozwoju oraz perspektywami podjęcia pracy i praktyk. 

W styczniu 2014 r. utworzono Zachodniopomorski Klaster Żeglarski jako platformę współdziałania 

przedsiębiorstw sektora morskiego i instytucji naukowych w zakresie rozwoju nauki i badań morskich,  

a także transferu innowacyjnych technologii. Działania ZKŻ prowadzą do podniesienia konkurencyjności 

sektora żeglarskiego, sportu i turystyki, a także do wzrostu innowacyjności regionu oraz poziomu życia 

jego mieszkańców.  

W 2014 r. Akademia Morska w Szczecinie współpracowała z Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa 

Morskiego w Szczecinie w zakresie wykorzystania statku szkolnego „Nawigator XXI” do przeprowadzania 

kontroli statków rybackich w celu zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu Wspólnej Polityki 

Rybackiej. 
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1.3. Uniwersytet Gdański. 

Uniwersytet Gdański jest wiodącym uniwersytetem polskim prowadzącym interdyscyplinarne badania 

związane z Morzem Bałtyckim oraz kształcącym kadry o wysokich kwalifikacjach, niezbędne do realizacji 

polityki morskiej kraju. Morski prestiż uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej 

renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu czy Stacja Badania Wędrówek Ptaków. 

Morski wizerunek uczelni tworzą także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane  

z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku. 

Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 r. (według stanu na dzień 30 listopada 2014 r.) 

wynosiła 26 896 osób, w tym na studiach stacjonarnych studiowało 19 564 osób, a  na studiach 

niestacjonarnych 7 332 osób. W 2014 r. uczelnię ukończyło 4 116 absolwentów.  

W 2014 r. na Uniwersytecie Gdańskim realizowane były 22 projekty naukowo-badawcze finansowane 

przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), które dotyczyły badań w regionie Morza Bałtyckiego oraz innych 

morskich badań przyrodniczych. 

W sposób szczególny z edukacją o charakterze morskim jest związany Wydział Oceanografii i Geografii 

UG. Wydział jest jedyną placówką uniwersytecką w Polsce kształcącą studentów oceanografii na 

wszystkich stopniach kształcenia (studia I - III stopnia). Polska Komisja Akredytacyjna przyznała  

Wydziałowi Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego wyróżniającą ocenę instytucjonalną, 

ważną na lata 2012-2018. Wydział został wyróżniony za wysoką jakość kształcenia (w tym bogatą ofertę 

edukacyjną oraz doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną), wysoki poziom badań naukowych, aktywną 

współpracę międzynarodową i dobrze przygotowaną specjalistyczną kadrę.  

Przy Wydziale Oceanografii i Geografii od lat działają Środowiskowe Studia Doktoranckie. Są to studia 

czteroletnie (stacjonarne i niestacjonarne), które przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora 

w dyscyplinie Nauk o Ziemi w zakresie oceanologii i geografii oraz Nauk Technicznych w zakresie 

budownictwa oraz geodezji i kartografii.  

W roku akademickim 2014/2015 uruchomiono stacjonarne studia II stopnia na kierunku Biznes  

i technologia ekologiczna,  który w roku akademickim 2013/2014 został uruchomiony w trybie studiów 

niestacjonarnych II stopnia. Kierunek prowadzony jest wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział 

Ekonomiczny. Jego celem jest wyposażenie absolwenta w praktyczną wiedzę, umiejętności  

i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej. 

W 2014 r. uczelnia realizowała zadania z zakresu mobilności studentów i nauczycieli akademickich 

w ramach Programu Erasmus+: 

- w roku akademickim 2013/2014 z 262 uczelniami partnerskimi z następujących krajów: Austria, Belgia, 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, 

Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka 

Brytania, Włochy;  

- w roku akademickim 2014/2015 z 259 uczelniami partnerskimi z tych samych krajów oraz dodatkowo  

z Estonii i Szwajcarii.   

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest jednym z jedenastu głównych partnerów projektu 

MARES (Doctoral Programme on Marine Ecosystem Health and Conservation). Jest to projekt 

międzynarodowych studiów doktoranckich finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu 

ERASMUS MUNDUS. 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.  

Trwały prace nad utworzeniem Narodowego Centrum Badań Bałtyckich (NCBB). Koordynatorem działań 

związanych z utworzeniem NCBB jest Uniwersytet Gdański. Celem powołania NCBB jest integracja 

polskich instytucji naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz badawczo-rozwojowych w celu 

skoordynowanego prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych i dydaktyki na rzecz racjonalnego 
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zarządzania oraz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego. 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2011 r. projekt Narodowe Centrum 

Badań Bałtyckich umieszczony został na Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.  

Projekt Narodowe Centrum Badań Bałtyckich znajduje się w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa 

Pomorskiego (w punkcie 3. Badania i rozwój oraz Konkurencyjność szkolnictwa wyższego). NCBB został 

zgłoszony jako projekt horyzontalny we wniosku pt.: „Inteligentne urządzenia i technologie dla 

gospodarczego wykorzystania zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych” w ramach drugiego etapu 

konkursu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i dotyczącego 

utworzenia Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. 

Trwała budowa nowego statku do oceanograficznych badań naukowych oraz kształcenia studentów  

w związku z podpisaną w dniu 11 stycznia 2013 r. umową między Uniwersytetem Gdańskim  

a Konsorcjum: Stocznia Remontowa NAUTA S.A. i Stocznia CRIST S.A. na wykonanie dzieła  

pt.: „Projekt techniczno-klasyfikacyjny i budowa specjalistycznego statku naukowo-badawczego 

do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego. 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 w lipcu 2011 r. został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

zakwalifikowany do finansowania w kwocie 36 mln zł. Statek stworzy szanse szybkiego rozwoju 

dydaktycznego i naukowego potencjału uczelni oraz praktycznego wspierania przez Uniwersytet Gdański 

działań na rzecz realizacji polityki morskiej państwa. 

Uniwersytet Gdański jest zaangażowany w działania edukacyjne i informacyjne upowszechniające 

wiedzę naukową w społeczeństwie, w działania na rzecz ochrony i rozważnej eksploatacji zasobów 

przyrodniczych morza, a także w promowanie zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju cywilizacyjnego 

społeczności nad Bałtykiem. Uczelnia aktywnie uczestniczy w corocznie odbywającym się w Trójmieście 

Bałtyckim Festiwalu Nauki. W 2014 r. Uniwersytet Gdański zorganizował w ramach XII edycji festiwalu 

ponad 300 imprez promocyjnych o charakterze popularnonaukowym. 

Promocja najnowszych wniosków wynikających z prowadzonych badań, stosowania nowych technologii 

badawczych miała miejsce podczas imprez plenerowych, w tym obchodów XII Dnia Bałtyckich 

Morświnów, Pikniku Naukowego - XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, 8 edycji Kampanii - Międzynarodowe 

Sprzątanie Bałtyku, Dnia Ryby w mieście Hel.  

Stacja Morska UG w Helu aktywnie uczestniczy w akcjach edukacyjnych i informacyjnych. Liczba osób 

odwiedzających Stację w ramach Błękitnej Szkoły (proekologiczna edukacja społeczeństwa) wyniosła  

4 294, a Fokarium Stacji w roku 2014 odwiedziło 405 568 osób. 

1.4. Politechnika Gdańska. 

W 2014 r. na Politechnice Gdańskiej działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza o tematyce morskiej 

realizowana jest przede wszystkim na Wydziale Ocenaotechniki i Okrętownictwa w pięciu katedrach: 

- Katedrze Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej,  

- Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa,  

- Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki, 

- Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych, 

- Katedrze Mechatroniki Morskiej,  

- Katedrze Automatyki i Energetyki.  

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej należy do jej najstarszych jednostek 

organizacyjnych. Posiada doświadczoną kadrę, zapewniającą efektywne kształcenie i prace badawcze  

w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki morskiej. W ciągu powojennej działalności wypromował 

ponad 7000 inżynierów i magistrów inżynierów, ponad 250 doktorów oraz 42 doktorów habilitowanych. 
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Jedenastokrotnie profesorom Wydziału przyznano tytuł doktora honoris causa polskich i zagranicznych 

uczelni, a trzech profesorów powołano w skład członków Polskiej Akademii Nauk.  

Wydział ma pełne prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora 

habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej „Budowa i eksploatacja maszyn” i jest w chwili 

obecnej jedynym Wydziałem okrętowym w Polsce. 

Wydział prowadzi badania naukowe, których wyniki znajdują szereg zastosowań praktycznych. Pozyskał 

rynki zbytu na nowatorskie urządzenia, metody obliczeniowe i nowe technologie. Na efektywność prac 

badawczych wpływa posiadanie wysokokwalifikowanej kadry oraz zaplecze laboratoryjno-komputerowe  

i biblioteczne. 

Wydział kształci studentów w kierunku Oceanotechnika, Energetyka, Transport i Techniki Geodezyjne  

w Inżynierii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W roku 2007 zgodnie ze standardami UE 

rozpoczęto studia  trójstopniowe w systemie bolońskim. Pierwszy stopień studiów to 7 semestralne studia 

inżynierskie, studia drugiego stopnia to 3 lub 4 semestralne studia magisterskie, zaś trzeci stopień 

studiów to studia doktoranckie. W roku 2014 na Wydziale studiowało 2096 studentów wg stanu na dzień 

30 listopada 2014 r. 

Nowo otwarty w roku 2010 kierunek kształcenia Transport na studiach I stopnia obejmuje specjalności 

szeroko rozumianej gospodarki morskiej m.in. pojazdy niekonwencjonalne, obsługa portów, turystyka 

morska i żeglarstwo, transport modalny i śródlądowy. W roku 2010 na Wydziale uruchomiono po raz 

pierwszy studia II stopnia w systemie bolońskim na kierunku Oceanotechnika i Energetyka na studiach 

stacjonarnych w miejsce wygasających jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.  

Wydział prowadzi również studia podyplomowe „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)”, które 

w roku 2014 ukończyło 25 osób, a także studia podyplomowe „Ropa i gaz”. Wydział jest jedynym 

wydziałem w Polsce oferującym kształcenie na kierunku Oceanotechnika, w specjalnościach „Duże 

statki”, „Małe statki i jachty”, oraz nowo uruchomionej - „Inżynieria zasobów naturalnych”. 

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, obok dwóch innych uczelni - brytyjskiej  

i norweskiej we współpracy z General Electric EDC oraz Instytutem Lotnictwa w Warszawie realizuje 

specjalność „Technologie podwodne” na studiach II stopnia. Utworzono też nowy międzywydziałowy 

kierunek „Techniki geodezyjne w inżynierii”, w ramach którego kształci się studentów na specjalności 

„Techniki pomiarowe w oceanotechnice”, a od 2015 roku utworzona zostanie specjalność anglojęzyczna 

„Ocean Engineering” w celu umiędzynarodowienia studiów na kierunku Oceanotechnika. 

Wydział współpracuje z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi, krajowymi i międzynarodowymi 

instytucjami, jak: DNV-GL (Hamburg), Międzynarodowa Organizacja Morska, Polski Rejestr Statków, G-M 

Universität (Duisburg), Hochschule Bremen, Technische Universität Harburg (Hamburg), Technische 

Universität Berlin (Berlin University of Technology), Universität Hamburg, Universität Rostock, University 

of Glasgow, University of Southampton, Newcastle University, Nottingham Polytechnic, American Bureau 

of Shipping (New York), St. Petersburg State Marine Technical University, Kaliningad State Technical 

University. 

Wydział jest członkiem Związku Skandynawskich i Północnych Wydziałów Okrętowych. Otwiera to nowe 

perspektywy w zakresie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych z DNV-GL (dyplomy, praktyki, wykłady, 

studia podyplomowe), sponsorowania przez DNV-GL oraz GE EDC niektórych potrzeb, np. zakupu 

drogiej aparatury lub wyposażenia laboratoriów wydziału. W roku 2014 otwarto Laboratorium 

Komputerowe im prof. J. Doerffer’a sponsorowane przez DNV-GL oraz część Laboratorium Mechatroniki 

Morskiej, sponsorowane przez GE. Pozwala to na transfer najnowocześniejszej wiedzy z dziedziny 

okrętownictwa do treści nauczania. Wydział posiada nowocześnie wyposażone w sprzęt audiowizualny 

sale dydaktyczne. 

Wydział organizuje w swoim Ośrodku Badawczym w Iławie (International Ship Research Student Center - 

ISRSC) studenckie obozy naukowe z udziałem studentów obcokrajowców. W każdym z turnusów może 



33 

 

wziąć udział razem 10-12 studentów polskich i zagranicznych z uniwersytetów technicznych państw UE 

oraz całego świata. Inicjatywa organizacji tego typu obozów jest rozwijana od 1998 roku i jest elementem 

integracji kształcenia studentów w obszarze oceanotechniki. Ośrodek ISRSC wnosi oryginalny wkład  

w system kształcenia europejskiego studentów, gdzie realizowany jest unikalny program badawczo-

dydaktyczny, badania jednostek szybkich (ślizgi, wodoloty, statki SWATH) oraz badanie samobieżnych 

modeli statków. Wydział zdobył uznanie polskich i zagranicznych studentów. W roku 2014 w tym 

programie uczestniczyło ośmiu studentów z Danii i Hiszpanii. 

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w 2014 r. prowadzono na studiach II stopnia przedmiot „Marine 

Control Systems”. Na Wydziale zaproponowano studentom realizację prac dyplomowych z zakresu 

automatyki okrętowej w ramach porozumienia o współpracy dotyczącego kształcenia studentów Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz przygotowania ich do pracy w Remontowa 

Marine Design & Consulting Sp. z o.o. 

Politechnika Gdańska od szeregu lat prowadzi akcję „Żeglowanie na PG”, koordynowaną przez Wydział 

Oceanotechniki i Okrętownictwa, w ramach której w 2014 r. przeszkolono na stopień żeglarza 42 

studentów Politechniki Gdańskiej. 

1.5. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 

Problematyka podejmowana w ramach działalności naukowo-badawczej AMW formułowana jest tak, by 

służyć kształtowaniu specjalności naukowej AMW w powiązaniu z planami rozwoju sił Marynarki 

Wojennej RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Istotnym 

osiągnięciem Akademii Marynarki Wojennej jest realizowanie zadań inwestycyjnych mających na celu 

wzbogacenie bazy naukowo-badawczej oraz wyposażenie w środki mające umożliwić realizację 

priorytetowych kierunków badań. Temu celowi służą zrealizowane 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”. 

W 2014 r. 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 kategorii nowoczesne materiały, w tym 

wysokoenergetyczne i inteligentne, uczelnia zrealizowała projekt „Opracowanie technologii rezerwowego 

zasilania elektrycznego okrętu podwodnego z zastosowaniem wodorowego ogniwa paliwowego”. 

W ramach współpracy i aktywności międzynarodowej AMW od wielu lat współpracuje z innymi ośrodkami 

badawczymi oraz uczelniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie prac naukowo - badawczych, 

projektowych, wdrożeniowych i modernizacyjnych. AMW we współpracy między innymi z Politechniką 

Gdańską realizuje projekt dotyczący metod wykrywania małych obiektów minopodobnych umieszczonych 

w dnie morza (obszar MMCM). W ostatnim okresie zrealizowano również międzynarodowy projekt  

badawczy wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną pt.: „Sformalizowany model oceny dostępności 

pomiarów EGNOS przy zdefiniowanym poziomie dokładności”. 

Akademia Marynarki Wojennej prowadzi również współpracę naukową z Europejską Agencją Obrony, 

gdzie  prowadzone są badania z zakresu pól fizycznych statków i okrętów (SIRAMIS).  

Najnowszym projektem międzynarodowym wspieranym przez UE jest projekt badawczy pn. „Amunicja 

chemiczna - poszukiwanie i ocena (CHEMSEA)”. Pomysłodawcami i inicjatorami projektu była Akademia 

Marynarki Wojennej wraz z Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie. Projekt zrzeszał 11 instytucji 

naukowych i badawczych z pięciu państw nadbałtyckich. Polskę reprezentowali: Instytut Oceanologii 

PAN, który był jednocześnie koordynatorem projektu, Akademia Marynarki Wojennej oraz Wojskowa 

Akademia Techniczna. Poza polskimi partnerami w skład konsorcjum weszli partnerzy ze Szwecji: 

Swedish Defence Research Agency, Swedish Maritime Administration oraz Umeå Universitet; z Finlandii: 
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Finnish Environment Institute oraz Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention;  

z Niemiec: Wolfgang von Thunen Institut, Alfred Wegener Instytut oraz Federal Institute for Rural Areas, 

Forestry and Fisheries, natomiast Litwę reprezentuje Environmental Protection Agency. 

Wymienione powyżej osiągnięcia to jedynie wybrane, kluczowe przykłady prac badawczych  

i rozwojowych realizowanych w Akademii Marynarki Wojennej. Jej zespoły opracowują wiele innych 

oryginalnych, innowacyjnych rozwiązań, które służą szeroko rozumianej nauce. 

Pochodną działalności badawczej są publikacje. Pracownicy naukowo-dydaktyczni AMW publikują wyniki 

prac badawczych w formie monografii, podręczników, skryptów i artykułów naukowych. Oficjalnym 

periodykiem prezentującym dorobek naukowy pracowników uczelni są wydawane od pięćdziesięciu 

trzech lat „Zeszyty Naukowe” AMW. 

Akademia Marynarki Wojennej jest organizatorem lub współorganizatorem kilkunastu konferencji 

naukowych rocznie. Są to przedsięwzięcia o różnym zasięgu i rożnym zaangażowaniu uczestniczących 

organizacji. Najdłuższą tradycję mają sympozja z hydroakustyki, organizowane co roku, przy czym co 

dwa lata jako sympozja międzynarodowe pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Akustycznego 

(European Acoustics Association).  

Dużą tradycję mają również spotkania i obrady Komitetu Badań Morza, jak również Konferencje 

Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności organizowane w cyklu dwuletnim. Mniej 

liczne lecz istotne dla profilu uczelni są konferencje poświęcone problematyce bezpieczeństwa, wśród 

których do najważniejszych należy konferencja organizowana pod patronatem Dowódcy Marynarki 

Wojennej RP pn. „Aspekty Bezpieczeństwa Nawodnego i Podwodnego oraz Lotów nad Morzem”.  

Wzorem lat ubiegłych Akademia Marynarki Wojennej kontynuowała współpracę międzynarodową  

z wieloma morskimi uczelniami wojskowymi, jak i instytucjami międzynarodowymi. Bilateralną współpracę 

miedzynarodową uczelnia prowadzi z Akademiami Marynarki Wojennej: Niemiec, Francji, Hiszpanii  

i Portugalii. Dodatkowo w roku akademickim 2013/2014 podpisano porozumienie z rumuńską i bułgarską 

Akademią Marynarki Wojennej oraz z Uniwersytetem Piri Reis w Turcji w ramach programu Erasmus+. 

Dalej owocnie rozwija się współpraca z Europejską Grupą Instytutów Nawigacyjnych i Niemieckim 

Centrum Techniki - WTD 71. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz w ramach programu Erasmusa 

Wojskowego podchorążowie uczestniczyli w konferencjach naukowych, praktykach okrętowych 

dowódczych i nawigacyjnych oraz w zawodach sportowych.  

Od wielu lat AMW prowadzi wymianę nauczycieli akademickich, którzy dzielą się zdobytą wiedzą  

i doświadczeniem podczas wykładów w uczelniach zagranicznych. Uczelnia podpisała umowę 

dwustronną z University of Split na wymianę nauczycieli akademickich i studentów w ramach programu 

Erasmus+. W ramach działalności dydaktycznej związanej z polityką morską w roku 2014 do Splitu 

pojechało trzech nauczycieli akademickich (jeden z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz 

dwóch z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego). Przeprowadzili wykłady związane z nawigacją, 

hydrografią oraz mechaniką i budową maszyn. Z podobnymi wykładami do AMW przyjechało trzech 

nauczycieli ze Splitu.  

W 2014 r. w ramach Erasmus+ ogółem z Akademii wyjechało 10 nauczycieli i 17 studentów do takich 

państw, jak Czechy, Grecja, Turcja i Chorwacja.  

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w 2014 r. podjął działania, które wpisują się w obszar 

działań ważnych dla realizacji polskiej polityki morskiej, poprzez powołanie w swojej strukturze Katedry 

Marynistyki. Katedra zamierza realizować studia I stopnia o profilu praktycznym na unikatowym kierunku 

studia marynistyczne. Tworząc nowy kierunek postawiono sobie za cel obudzenie wrażliwości młodego 

pokolenia Polaków na morskie aspekty funkcjonowania III Rzeczypospolitej. Studia marynistyczne mają 

urealnić staszicowski postulat: „Frontem do morza”. Zasadniczy cel będzie osiągany poprzez takie 

sprofilowanie studiów, w którym treści ogólnomorskie i specjalistyczne będą się wzajemnie uzupełniały  

i wychodziły naprzeciw aktualnym potrzebom rynkowym. Kierunkowe kwalifikacje będą uprawniały 

absolwenta studiów marynistycznych do podjęcia pracy w sektorze szeroko rozumianych usług morskich, 
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w instytucjach proobronnych i lokalnym samorządzie. Nie wykluczają one innych form aktywności 

zawodowej absolwenta z podjęciem działalności gospodarczej włącznie. Jednocześnie będą 

podejmowane kierunkowe badania naukowe realizowane przez pracowników Katedry, związane  

z szeroko rozumianą marynistyką. 

Pracownicy INiHM (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego) czynnie uczestniczą w działalności 

światowego stowarzyszenia stowarzyszeń (instytutów) nawigacyjnych International Association  

of Institutes of Navigation (IAIN) oraz europejskiego stowarzyszenia o podobnym charakterze: European 

Groupe of Institutes of Navigation (EUGIN). 

W 2014 r. Zakład Technologii Prac Podwodnych (ZTPP), wchodzący w skład struktury organizacyjnej 

Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW realizował szereg kursów w zakresie zabezpieczenia  

i prowadzenia prac podwodnych w obszarze Morza Bałtyckiego oraz innych akwenów wodnych dla 

jednostek marynarki wojennej i wojsk lądowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Straży 

Pożarnej. Kursy obejmowały zajęcia teoretyczne i praktyczne w obiektach ZTPP, Komendy Portu 

Wojennego Gdynia i Warsztatów Techniki Morskiej w Gdyni. Prowadzone kursy i szkolenia wniosły 

istotny wkład w obronność polskich granic morskich poprzez podniesienie kwalifikacji ludzi w nich 

uczestniczących oraz zwiększenie umiejętności wykorzystania nurkowego sprzętu technicznego  

w warunkach morskich. Wyznaczeni pracownicy ZTPP są członkami komisji kwalifikacyjnej dla nurków 

przy GUM w Gdyni oraz od 12 lat uczestniczą w pracach NATO Standardization Agency w zakresie 

zagadnień morskich.  

W zakresie innych działań Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego ważnych dla realizacji polskiej polityki 

morskiej należy wymienić organizację przez Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów (IBEO) XXXV 

Sympozjum Siłowni Okrętowych - SymSO 2014, którego zakres obejmował szerokie spektrum zagadnień 

z zakresu projektowania, budowy, eksploatacji i diagnostyki siłowni okrętowych. Przesłaniem Sympozjum 

jest współtworzenie rozwoju polskiego okrętownictwa poprzez wymianę myśli naukowej oraz prezentację 

wyników prowadzonych badań naukowych w środowisku specjalistów zajmujących się szeroko 

rozumianą budową i eksploatacją siłowni okrętowych. Sympozjum sprzyja wymianie poglądów  

i doświadczeń, a także umożliwia weryfikację dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych uczelni 

oraz innych ośrodków naukowych oraz zaprezentowanie ich przedstawicielom przemysłów morskich  

i armatorów. Instytut prowadzi również kursy specjalistyczne, przede wszystkim na potrzeby marynarki 

wojennej, dotyczące diagnostyki silników okrętowych (zarówno tłokowych, jak i turbinowych) w oparciu  

o metody endoskopowe, wibroakustyczne oraz pomiar i analizę związków toksycznych w spalinach. 

1.6. Uniwersytet Szczeciński. 

Uniwersytet Szczeciński realizował w roku 2014 następujące istotne z punktu widzenia polityki morskiej 

kierunki studiów i specjalizacje kształcenia studentów: 

- geografia morza i wybrzeża - studia magisterskie, 

- oceanografia - studia licencjackie i doktoranckie,  

- turystyka i rekreacja ze specjalnością: turystyka morska i nadmorska - studia magisterskie, 

- geologia i geografia - studia licencjackie. 

Uniwersytet Szczeciński kształci kadry dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej, w tym przede wszystkim 

dla podmiotów związanych z funkcjonowaniem transportu morskiego - przedsiębiorstw portowych, 

żeglugowych, spedycyjnych, agencyjnych, międzynarodowych operatorów logistycznych i wielu innych.  

Na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym głównie w Instytucie Nauk o Morzu, 

prowadzono wiele działań ważnych dla realizacji polityki morskiej RP. Działania te prowadzono w ramach 

pracy ośmiu zespołów naukowo-dydaktycznych Instytutu Nauk o Morzu: Teledetekcji i Kartografii 

Morskiej, Paleooceanologii, Oceanografii Fizycznej Hydrografii i Gospodarki Wodnej, Klimatologii  

i Meteorologii Morskiej, Geologii Morza, Geologii i Paleogeografii, Geomorfologii Morskiej oraz Hydrologii 

Morskiej Strefy Brzegowej. 
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Instytut Nauk o Morzu w 2014 r. realizował wiele projektów i programów badawczych z obszaru polityki 

morskiej RP, w tym m.in.: Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego „SatBałtyk”, Ekstremalne 

poziomy wód na wybrzeżach Morza Bałtyckiego, Climate forcing factors for marine environmental change 

during the mid and late Holocene - a link between the eastern Atlantic and the Baltic Sea, Wpływ zmian 

klimatycznych na stan środowiska naturalnego płytkowodnych terenów morskich zamieszkałych przez 

rzadkie gatunki koralowców w zachodniej części Zatoki Meksykańskiej w okresie ostatnich 150 lat, 

Zastosowanie analizy porównawczej współczesnych i kopalnych zespołów okrzemkowych w rekonstrukcji 

zmian cyrkulacji oceanicznej wymuszonych czynnikami klimatycznymi (Zachodnia i Wschodnia 

Grenlandia) i inne. 

Uniwersytet Szczeciński w ramach współpracy międzynarodowej uczestniczy w projektach badawczych, 

w tym m.in. Joint Programming Initiative (JPI) Oceans Pilot Action „Ecological Aspects of Deep-Sea 

Mining”, Coastal environmental change and bio-diversity response during the last century in the Laizhou 

Bay, Bohai Sea, and the Swina River Gate, Baltic Sea - A Comparative study, Sedimentary environment 

and climate evolution since the Late Pleistocene in the Beibu-Gulf and its adjacent area” (SECEB). 

Ponadto w 2014 r. realizowano współpracę międzynarodową z następującymi ośrodkami badawczymi:  

- University of Maine at Presque Isle, USA, badania nad zespołami kopalnych i żyjących 

krzemowiciowców w ujęciu taksonomicznym, biostratygraficznym, a także ewolucyjnym; 

- University of Nebraska-Lincoln, USA: badania kopalnych zespołów okrzemkowych w osadach 

głębokomorskich na podstawie wierceń oceanicznych z różnych obszarów Oceanu Atlantyckiego;  

- National Oceanography Centre, Wielka Brytania, współpraca w zakresie odtwarzania wahań 

produktywności wód powierzchniowych Oceanu Atlantyckiego podczas ekstremalnych zmian 

klimatycznych paleogenu;  

- Göteborgs Universiteit, Szwecja, współudział w kształceniu studentów programu Socrates/Erasmus  

w zakresie mikropaleontologii osadów morskich.  

- University of Siena, Włochy oraz University of Aveiro, Portugalia, współudział w kształceniu studentów  

w ramach Szkoły Letniej MIRAME programu Erasmus IP w zakresie: Multirisk Assessment and Mitigation 

in Europe. 

Współpraca z zagranicą stanowi w strategii Uniwersytetu Szczecińskiego ważny czynnik podwyższenia 

jakości badań naukowych i kształcenia oraz promocji Szczecina i całego regionu. Pierwszą umowę  

o współpracy z uczelnią zagraniczną, tj. Uniwersytetem im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie 

(Niemcy) podpisano w 1985 r. Aktualnie US ma podpisanych ok. 60 umów dwustronnych z 47 uczelniami 

i instytucjami naukowymi.  

Od 1998 r. Uniwersytet Szczeciński aktywnie uczestniczy w programie Erasmus (obecnie Erasmus+),  

w ramach którego podpisanych zostało ponad 350 umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami z ponad 

20 krajów. Średnio około 150 studentów w roku podejmuje studia semestralne lub roczne na uczelni 

partnerskiej, zaś na US przyjeżdża ok. 100 studentów w ramach programu Erasmus+. Ponadto studenci 

US korzystają także z możliwości wyjazdu na praktyki zagraniczne - w roku akademickim 2013/2014 

praktyki zagraniczne odbyło 31 osób w ramach LLP/Erasmus.  

Kadra dydaktyczna bierze udział w szkoleniach zagranicznych korzystając ze środków programu 

Erasmus+ (w roku akademickim 2013/2014 wyjechało 105 osób). Ponadto pracownicy dydaktyczni 

prowadzą zajęcia na zagranicznych uczelniach realizując ok. 50 wyjazdów rocznie.  

1.7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

W 2014 r. Wydział Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie (ZUT) kontynuował kształcenie kadr inżynierskich dla gospodarki 

morskiej w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach oceanotechnika (specjalności: 

projektowanie i budowa okrętów, budowa obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych) transport 
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(specjalności: zintegrowany transport wodny i lądowy, transport potowy i przemysłowy), inżynieria 

bezpieczeństwa oraz budowa jachtów (we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej  

i Mechatroniki), oferując nowoczesne i poszukiwane specjalności zawodowe w odpowiedzi na potrzeby 

przyszłych pracodawców, w tym z sektora przemysłu okrętowego i sektora offshore.  

Kontynuowano też kształcenie na studiach podyplomowych z zakresu projektowania jachtów 

i pływających jednostek sportowych. Program studiów ukierunkowany jest na doskonalenie praktycznych 

umiejętności projektowania jachtów oraz innych rekreacyjnych lub sportowych jednostek pływających. 

Program zawiera szczególnie dużą liczbę godzin praktycznych (ćwiczenia i projekty), w ramach których  

kładzie się przede wszystkim nacisk na umiejętności wykorzystywania w projektowaniu jachtów 

oprogramowania komputerowego. 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT od początku istnienia kształci studentów z kierunku rybactwo 

na studiach I i II stopnia, na którym szczególną uwagę zwraca się na szacowanie i ochronę biotycznych 

zasobów morskich, zrównoważone rybołówstwo, a także marikulturę. Ponadto w programie na kierunku 

technologia żywności i żywienia człowieka na studiach pierwszego stopnia utworzona jest specjalność 

przetwórstwo organizmów wodnych, a na studiach drugiego stopnia specjalność technologia rybna. 

Wspólnie z Wydziałem Techniki Morskiej i Transportu prowadzony jest kierunek studiów pierwszego 

stopnia eksploatacja mórz i oceanów. W 2014 r. Wydział uzyskał akredytację instytucjonalną Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej.  

Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT jest jednym z udziałowców konsorcjum sześciu uczelni 

europejskich realizujących projekt EMSHIP w ramach programu Erasmus Mundus, polegającego na 

prowadzeniu studiów na poziomie post-master (dla osób posiadających tytuł magistra inżyniera). Studia 

te przeznaczone są dla osób legitymujących się tytułem magistra lub równoważnym. Czas trwania 

studiów wynosi trzy semestry. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej. Studenci 

mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na uczelniach w trzech europejskich krajach. Pierwszy 

semestr realizowany jest na Uniwersytecie Liège (Belgia), a drugi w Ecole Centrale de Nantes (Francja). 

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą kontynuować naukę na jednym z czterech 

uniwersytetów: Galati (Rumunia) w zakresie hydrodynamiki okrętowej, Genua (Włochy) w zakresie 

projektowania jachtów, Rostock (Niemcy) w zakresie projektowania statków i technologii ich produkcji, 

ICAM (Nantes, Francja) w zakresie morskiej energetyki wiatrowej oraz na WTMiT w zakresie mechaniki 

i projektowania konstrukcji okrętów oraz technologii budowy. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim 

i uzupełniają je praktyki w wiodących europejskich przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. Absolwenci 

otrzymują podwójny tytuł zawodowy magistra inżyniera (Master of Science) Uniwersytetu Liège i Ecole 

Centrale de Nantes. Studenci otrzymują wiedzę oraz interdyscyplinarne umiejętności techniczne  

i menadżerskie pozwalające na projektowanie statków przy zastosowaniu zaawansowanych metod 

wykorzystywanych w badaniach naukowych i przemyśle okrętowym. W konsorcjum uczestniczy także 

sześć uniwersytetów na zasadzie partnerów stowarzyszonych: Uniwersytet Michigan (USA), Uniwersytet 

Osaka (Japonia), Uniwersytet Amazonii (Brazylia), Wietnamski Uniwersytet Okrętowy, Uniwersytet Nowej 

Południowej Walii (Australia) oraz Uniwersytet Nauk Technicznych w Oranie (Algieria), wspomagających 

proces rekrutacji kandydatów. W pracach konsorcjum uczestniczy także Europejskie Stowarzyszenie 

Uniwersytetów Związanych z Techniką Morską - WEGEMT. W semestrze zimowym roku akademickiego 

2013/2014 na Wydziale również przebywało siedmiu studentów, a ich egzaminy dyplomowe odbyły się na 

przełomie stycznia i lutego 2014 r., natomiast w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 na 

Wydziale przebywało pięciu studentów, którzy będą bronić swoje prace magisterskie w lutym 2015 r. 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu podjął rozmowy z Uniwersytetem w Liege dotyczące zawarcia 

umowy o prowadzenie wspólnych studiów na drugim stopniu kształcenia w zakresie projektowania 

i budowy okrętów, obiektów offshore i morskich wież wiatrowych. Wydział kontynuował też współpracę  

z uczelniami europejskimi w zakresie kształcenia okrętowego poprzez przyjmowanie i wysyłanie 

studentów w celu odbycia części (z reguły jednego semestru studiów) na innej uczelni w ramach 

programu Erasmus. W tym zakresie Wydział współpracuje z następującymi uczelniami: Fachhochschule 

Stralsund (Niemcy), Technische Universitaet Hamburg-Harburg (Niemcy), Technical University of Lisbon 
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(Portugalia), Chalmers University of Technology (Szwecja), Istanbul Teknik Universitesi (Turcja), 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania), Uniwersytet w Genui (zgłoszenie do 

International School of Marine Technology). 

V. Polityka morska RP w odniesieniu do regionu Arktyki i Antarktyki. 

1. Zaangażowanie Rzeczypospolitej Polskiej w regionie Arktyki i Antarktyki. 

Częścią polskiej polityki morskiej jest polityka RP wobec obszarów morskich położonych w regionach 

polarnych - Arktyce oraz Antarktyce. Politykę Rzeczypospolitej Polskiej w relacji do tych dwóch obszarów 

koordynuje grupa robocza ad hoc do spraw polarnych, tzw. Polar Task Force (PTF), powołana decyzją 

Ministra Spraw Zagranicznych w 2011 r. Grupa jest forum dialogu i współpracy przedstawicieli organów 

administracji państwowej, środowisk naukowych, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Podczas 

ostatniego spotkania PTF, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 r., jedną z konkluzji była propozycja 

uregulowania zadań i sposobu funkcjonowania PTF w formie zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych. 

Status prawny Oceanu Arktycznego wynika w szczególności z Konwencji Narodów Zjednoczonych  

o prawie morza z 1982 r. (UNCLOS). Najważniejszym forum międzyrządowym zajmującym się regionem 

Arktyki jest powołana w 1996 r. Rada Arkytczna (RA), skupiająca osiem państw, których terytoria 

znajdują się na północ od koła podbiegunowego (Dania, Finlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Rosja, 

Szwecja i Stany Zjednoczone). Polska uczestniczy w pracach Rady Arktycznej od początku jej istnienia 

jako obserwator, postrzegając tę organizację jako głównego aktora zdolnego zapewnić perspektywiczny 

rozwój i prawno-międzynarodowy ład w Arktyce. Jednocześnie Polska popiera starania UE o jak 

najszybsze uzyskanie statusu obserwatora w RA, co pozytywnie wpłynie na system zagospodarowania  

i zarządzania regionem.  

Rada Arktyczna koncentruje się na sprawach zrównoważonego rozwoju Arktyki, a więc na ochronie 

środowiska, prowadzeniu wszechstronnych badań naukowych, monitoringu następstw zachodzących 

zmian klimatycznych oraz pomocy ludności rodzimej. W obszarze zainteresowania Rady znajdują się 

także takie kwestie jak otwarcie nowych szlaków żeglugowych w Arktyce czy zarządzanie bogactwami 

naturalnymi regionu.  

W ostatnich latach rola RA znacznie wzrosła i z forum kształtującego decyzje stała się organem je 

podejmującym (dwie pierwsze prawnie wiążące umowy międzynarodowe dotyczące poszukiwań  

i ratownictwa - tzw. SAR pomiędzy ośmioma państwami arktycznymi wynegocjowano pod auspicjami 

RA). Zdecydowana większość tych decyzji oraz rekomendacji politycznych ma swoje źródła i w znaczej 

mierze kształtowana jest na poziomie sześciu grup roboczych RA oraz grup zadaniowych. Udział 

obserwatorów w tych grupach zapewnia nie tylko dostęp do danych naukowych, ale przede wszystkim 

największy wpływ na decyzje Rady. Ma również bezpośrednie przełożenie na ogólne postrzeganie 

danego kraju-obserwatora, a w konsekwencji na jego rolę w sprawach związanych z obszarem Arktyki. 

Grupy robocze RA to: Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), która opracowuje 

informacje i rekomendacje na temat stanu i zagrożeń dla środowiska naturalnego Arktyki; Protection  

of the Arctic Marine Environment (PAME), która prowadzi współpracę oraz opracowuje rekomendacje 

dotyczące ochrony i zrównoważonego użytkowania środowiska morskiego Arktyki, adekwatności 

globalnych i regionalnych środków politycznych, prawnych etc.; Conservation of Arctic Flora and 

Fauna (CAFF), która prowadzi wymianę informacji na temat technik zarządzania i systemów 

regulacyjnych w kwestii bioróżnorodności, a także zapewnia mechanizm wspólnych odpowiedzi na 

kwestie ważne dla ekosystemu Arktyki, takie jak rozwój ekonomiczny, możliwości ochrony i zobowiązania 

polityczne; Emergency Prevention Preparedness and Response (EPPR), która prowadzi współpracę 

na rzecz zapobiegania, gotowości reagowania w środowiskowych sytuacjach kryzysowych w Arktyce, 

wymiany najlepszych praktyk, doradztwa i metodologii oceny ryzyka; Sustainable Development 

Working Group (SDWG), która przygotowuje projekty dotyczące ochrony środowiska naturalnego  

i wzmocnienia stanu lokalnych gospodarek, kultury oraz zdrowia ludności rdzennej i mieszkańców 
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Arktyki; Arctic Contaminants Action Program (ACAP), która prowadzi współpracę na rzecz 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska w ramach zidentyfikowanych obszarów ryzyka. 

W 2014 r. Polska kontynuowała uczestnictwo w posiedzeniach Wyższych Urzędników Arktycznych 

(Senior Arctic Officials) podczas prezydencji Kanady w Radzie Arktycznej. Polscy naukowcy brali czynny 

udział w pracach i kilku projektach części grup roboczych RA, m.in. dotyczących kriosfery  

i bioróżnorodności. We wrześniu 2014 r. w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie odbyło się spotkanie 

grupy roboczej RA Arctic Contaminants Action Program. Polska jest także członkiem Rady SAON 

(Sustaining Arctic Observing Networks), ciała inicjującego i koordynującego długoterminowe 

miedzynarodowe obserwacje arktyczne, powstałego z inicjatywy RA, ale niezależnego od niej. Głównym 

celem SAON jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy naukowej w Arktyce, w szczególności 

rozbudowa i lepsze wykorzystanie istniejących sieci pomiarowych, logistyka operacji arktycznych, 

organizacja i zarządzanie serwisami baz danych i informacji o środowisku Arktyki. Udział w SAON 

umożliwia ukierunkowanie polskich badań w Arktyce zgodnie z najbardziej aktualnymi trendami 

światowymi. 

W związku z przewodnictwem Kanady w RA Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymywało bieżący 

kontakt z ambasadą Kanady w Warszawie zabiegając m.in. o organizację kolejnego spotkania w tzw. 

formacie warszawskim, zaplanowanego na wiosnę 2015 r. Format warszawski jest zaproponowaną przez 

Polskę inicjatywą spotkań państw obserwatorów w RA z jej przewodniczącym, organizowanym co dwa 

lata. Do tej pory odbyły się dwa spotkania w Warszawie. Jest to jedyna tego rodzaju platforma dialogu 

państw arktycznych i poza-arktycznych współpracujących w RA. 

Przedmiotem poważnego dialogu międzynarodowego jest dziś współpraca w zakresie wykorzystywania 

zasobów mineralnych znajdujących się w regionie arktycznym, zwłaszcza ropy naftowej i gazu. 

Praktycznego znaczenia nabrała kwestia otwartego w ostatnich latach dostępu do nowych szlaków 

morskich w istotny sposób skracających drogę morską z Europy na Daleki Wschód.  

Podczas drugiej edycji platformy Arctic Circle, która odbyła się w dniu 31 października 2014 r.  

w Reykjaviku, Polska zapowiedziała uruchomienie rządowego programu „Go Arctic”, który będzie 

wsparciem dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami w Arktyce. W ramach programu 

Ministerstwo Gospodarki planuje zorganizowanie misji gospodarczej do Reykjaviku oraz wizytę polskich 

przedsiębiorców na Grenlandii, Alasce, w północnej Kanadzie i północnej Norwegii. „Go Arctic” ma 

pokazać rejon Arktyki jako atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców. Wraz z ociepleniem klimatu rośnie 

dostępność Arktyki oraz jej znaczenie ekonomiczne. Transport drogą morską w rejonie Arktyki znacznie 

się zwiększy, zatem zapotrzebowanie na jednostki pływające będzie rosło, co stwarza szansę dla 

polskich stoczni na nowe kontrakty zarówno na statki do transportu surowców, jak i do obsługi ruchu 

turystycznego. Ministerstwo Gospodarki przygotowało listę firm, które mogłyby zainwestować w rejonie 

Arktyki. Są to głównie spółki wydobywcze i transportowe, ale także stocznie oraz firmy z branży 

chemicznej. Na Grenlandii działa już spółka KGHM Polska Miedź, która przygotowuje się do wydobycia 

molibdenu, a Grupa PCC (grupa chemiczno-energetyczno-logistyczna) planuje budowę nowoczesnej 

instalacji do produkcji żelazokrzemów na Islandii.  

Stałym priorytetem Polski w Arktyce są badania naukowe, a zwłaszcza zapewnienie praktycznej 

implementacji zasady swobody badań naukowych w regionie. Polsce zależy na wszechstronnym 

rozwijaniu współpracy międzynarodowej w odniesieniu do badań naukowych w Arktyce oraz na szerszym 

dostępie do europejskich źródeł finansowania badań w tym rejonie. Polską specyfiką jest długoletnia 

obecność polskich naukowców w Arktyce. Od 1957 r. działa Polska Stacja Polarna Hornsund  

im. Stanisława Siedleckiego, położona nad Zatoką Białego Niedźwiedzia na wyspie Spitsbergen, 

należącej do archipelagu Svalbard. Od wielu lat prowadzone są regularnie rejsy badawcze statków 

„Oceania” i „Horyzont”. Corocznie wdrażane są w Arktyce projekty naukowe, w których obok polskich 

uczonych uczestniczą przedstawiciele nauki z innych państw. Polskie stacje polarne obok funkcji 

naukowej pełnią też w praktyce bardzo istotną rolę ratowniczą, stanowiąc element umacniający 

bezpieczeństwo  
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w rejonach polarnych. Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie jest nowoczesną placówką naukową na 

poziomie światowym. Realizowane na Stacji badania właściwości fizycznych środowiska przyrodniczego 

stanowią istotny wkład dla określenia procesów globalnych, ujętych w programie międzynarodowym 

Global Change - programie uznanym jako priorytetowy, zarówno przez Europejską Fundację Nauki  

w Strasburgu i Komisję Europejską. Za względu na walory środowiska i możliwości badawcze oraz 

dorobek Stacji, Fiord Hornsund wraz ze Stacją Polarną został uznany za europejskie miejsce flagowe 

badań lądowych i morskich ekosystemów (European Marine Biodiversity Flagship Site).  

W okresie od stycznia 2013 r. do października 2014 r. Komitet Badań Polarnych PAN na podstawie 

umowy zawartej między Polską Akademią Nauk oraz Uniwersytetem Laponii w Rovaniemi uczestniczył 

jako jeden 19 partnerów, wiodących europejskich ośrodków naukowych zaangażowanych w badania 

arktyczne, w interdyscyplinarnym projekcie pilotażowym zleconym i finansowanym przez Komisję 

Europejską. Opracowany finalnie raport pn. „Strategic Assessment of Development of the Arctic” to 

kompleksowy dokument, który będzie miał zapewne istotne znaczenie dla dalszego kształtowania unijnej 

polityki w regionie Arktyki. W opracowaniu raportu znaczący udział miało grono polskich naukowców. 

Projekt podsumowano jesienią 2014 r. podczas seminarium na wysokim szczeblu w Brukseli, 

odnotowany został też w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. oraz w Konkluzjach 

Rady UE z dnia 12 maja 2014 r. Jeśli jego implementacja przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami, 

powołane zostanie Centrum Informacji Arktycznej UE, najprawdopodobniej na bazie Centrum 

Arktycznego w Rovaniemi. Polska popiera inicjatywę utworzenia Centrum, a decyzja w tej sprawie będzie 

podejmowana przez państwa członkowskie UE oraz instytucje unijne prawdopodobnie w drugiej połowie 

2015 roku. 

Najważniejszym aktem prawa międzynarodowego regulującym status prawny Antarktyki jest Układ  

w sprawie Antarktyki sporządzony w Waszyngtonie w dniu 1 grudnia 1959 r. Rzeczpospolita Polska jest 

stroną Układu od roku 1961, a od 1977 r. ma status państwa konsultatywnego. Oznacza to, że obok 

pozostałych 28 państw posiadających ten status, Polska ma równoważne prawo głosu we wszystkich 

decyzjach dotyczących zarządzania Antarktyką. 

W dniach od 28 kwietnia 2014 r. do 7 maja 2014 r. w Brasilii miało miejsce XXXVII Spotkanie 

Konsultatywne Układu Antarktycznego (ATCM) oraz XVII Spotkanie Komitetu Ochrony Środowiska 

(CEP), w których uczestniczyły wszystkie państwa konsultatywne Układu, niektóre z 50 państw 

niekonsultatywnych oraz obserwatorzy i eksperci z szeregu organizacji międzynarodowych. Przedmiotem 

spotkania były następujące tematy: funkcjonowanie systemu Układu Antarktycznego, wieloletni 

strategiczny plan pracy, raport Komitetu Ochrony Środowiska, problemy bezpieczeństwa żeglugi, 

turystyka i wyprawy pozarządowe, wykorzystanie samolotów bezzałogowych oraz konsekwencje zmian 

klimatycznych dla zarządzania obszarem Antarktyki. 

Polska systematycznie wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z przynależności do Układu 

Antarktycznego, czyli m.in. wymiana informacji, nowelizacja Planów Zarządzania obszarów chronionych 

pozostających pod polską opieką, dokonywanie oceny wpływu na środowisko działań podejmowanych  

w Antarktyce, wystawianie zezwoleń na wejście na obszary chronione i prowadzenie badań oraz 

prowadzenie badań. Ze względu na postępującą formalizację współpracy wewnątrz Układu i nakładanie 

na państwa kolejnych obowiązków konieczne jest stworzenie w Polsce właściwych instrumentów 

prawnych umożliwiających sprawne ich wykonywanie. 

Szczególne zainteresowanie państw-stron Układu wzbudza dynamicznie rozwijająca się w Antarktyce 

turystyka ekstremalna - rejsy jachtów, wspinaczka, wyprawy na biegun południowy. Obawy przed 

ewentualnymi szkodami wyrządzonymi w środowisku naturalnym, a także problemy związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom takich wypraw (ciężar akcji ratunkowych w Antarktyce 

spada w dużej mierze na stacje i statki naukowo-badawcze) powodują presję w kierunku ich 

rygorystycznej kontroli, co nakłada na państwa dodatkowe obowiązki. Ze względu na rosnące w Polsce 

zainteresowanie tego typu wyprawami - w 2014 r. chęć żeglowania po wodach Antarktyki zgłosiły załogi 
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czterech polskich jachtów, konieczne jest przygotowanie w Polsce odpowiednich instrumentów prawnych 

regulujących tego typu działalność. 

Podobnie jak w przypadku Arktyki, Polska ma długoletnią tradycję prowadzenia prac naukowych  

w obszarze Antarktyki. W tym celu Polska utrzymuje Stację im. H. Arctowskiego, na której prowadzone są 

badania w dziedzinie oceanografii, geologii, geomorfologii, glacjologii, meteorologii, sejsmologii oraz 

 przede wszystkim biologii i ekologii, a także nieprzerwanie prowadzone są obserwacje monitoringowe - 

ekologiczne, glacjologiczne i meteorologiczne. W ramach obserwacji środowiska prowadzone są również 

badania ruchu turystycznego w rejonie Półwyspu Antarktycznego ze względu na rosnące 

zainteresowanie rejonami polarnymi. Oprócz badań podstawowych realizowane są też projekty badawcze 

koncentrujące się na praktycznym komercyjnym wykorzystaniu osiągnięć badań polarnych. Należy 

podkreślić, że prowadzenie badań naukowych w omawianym regionie ma kluczowe znaczenie dla 

statusu danego państwa w ramach Układu Antarktycznego. 

W dniu 21 października 2014 r. rozpoczęło działalność Polskie Konsorcjum Polarne, zrzeszające  

18 partnerów (13 uczelni wyższych i 5 instytutów naukowych), które połączyły swoje siły dla efektywnego 

badania obszarów polarnych w celu lepszego poznania zmian zachodzących w ich środowisku 

przyrodniczym oraz ich oddziaływania na inne obszary Ziemi. Konsorcjum współpracuje ściśle  

z Komitetem Badań Polarnych PAN, który patronował jego powstawaniu. 

Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a celem jego powołania jest wzmocnienie 

współpracy w badaniach polarnych dla rozwoju polskich badań Arktyki i Antarktyki, w tym wspólne 

przygotowywanie wniosków o finansowanie interdyscyplinarnych, wyspecjalizowanych projektów 

badawczych ze środków krajowych i zagranicznych, wspólne działanie na rzecz właściwego utrzymania 

dużej infrastruktury badawczej polskich badań polarnych oraz jej pełnego wykorzystania, a także rozwój  

i budowa nowej infrastruktury badawczej (stacje polarne, statki, laboratoria stacjonarne i mobilne).  

Planowana jest również współpraca z sektorem gospodarczym dla zastosowania uzyskanych wyników 

badań polarnych w praktyce oraz udział w przedsięwzięciach edukacyjnych popularyzujących nauki 

polarne w społeczeństwie, a także wspieranie publikacji o fundamentalnym znaczeniu dla pozycji polskich 

badań polarnych na świecie. Istotnym elementem działania Konsorcjum jest położenie nacisku na 

kształcenie i rozwój młodego pokolenia badaczy polarnych. Działalność Konsorcjum ma również 

wzmocnić pozycję Polski w nauce  światowej poprzez poszerzenie współpracy międzynarodowej   

w Arktyce i Antarktyce. 

W dniu 14 listopada 2013 r. utworzone zostało Centrum Studiów Polarnych - Krajowy Naukowy 

Ośrodek Wiodący KNOW (Uniwersytet Śląski, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Oceanologii PAN). Celem 

Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na 

światowym poziomie oraz kształcenie młodej kadry naukowej z szerokim spectrum wiedzy z zakresu 

nauk o Ziemi: geografii, geologii, geofizyki i oceanologii. Badania polarne mają szczególne znaczenie dla 

określania długookresowych  trendów  zmian klimatycznych.  

Uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oznacza, że Centrum w ciągu 

najbliższych lat otrzyma dodatkowe finansowanie, m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego  

i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie 

silnej i rozpoznawalnej marki, a także środki na zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych. 

Jednym z głównych celów Centrum jest organizacja środowiskowych studiów doktoranckich w zakresie 

interdyscyplinarnych badań polarnych, wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni, 

instytutów naukowych PAN i instytutów badawczych, prowadzenie, wspieranie oraz koordynowanie 

badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nich młodych pracowników naukowych  

i doktorantów. W wyniku rekrutacji 20 osób (w tym 10 osób w Instytucie Oceanologii PAN) rozpoczęło  

w październiku 2014 r. Interdyscyplinarne Studia Polarne - stacjonarne studia III stopnia. 

http://www.arctowski.pl/index.php?p=165
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W dniu 8 listopada 2014 r. miała miejsce inauguracja pierwszego roku akademickiego 2014/2015. Razem 

na studium przyjęto 20 studentów z całego kraju, z czego 10 osób zadeklarowało chęć realizacji i obrony 

pracy doktorskiej z zakresu oceanologii pod opieką promotorów z Instytutu Oceanologii PAN.  

VI.Ochrona środowiska morskiego. 

Podstawowymi celami środowiskowymi w odniesieniu do środowiska morskiego jest poprawa jakości wód 

morskich, w szczególności przez ochronę i zachowanie środowiska morskiego, zapobieganie jego 

degradacji oraz stopniową eliminację zanieczyszczenia środowiska morskiego w celu wykluczenia 

znacznego wpływu na biologiczną różnorodność morską i ekosystemy morskie. 

Morze Bałtyckie jest nazywane morzem śródziemnym północnej Europy, ponieważ ze wszystkich stron 

jest otoczone lądem, a z Morzem Północnym łączy go jedynie kilka płytkich cieśnin. Należy do 

największych słonawych mórz na świecie, których właściwości sprawiają, że są szczególnie wrażliwe na 

zanieczyszczenie i eutrofizację. Morze Bałtyckie jest też niemal całkowicie zamknięte (tylko 3% objętości 

wody jest wymieniane w każdym roku). Bardzo długi okres całkowitej wymiany wody w morzu (25-30 lat) 

jest z jednym z czynników powodujących, iż Bałtyk należy do najbardziej zanieczyszczonych mórz na 

świecie. 

Zadania realizowane w 2014 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), jako 

koordynatora działań w zakresie ochrony stanu środowiska morskiego Morza Bałtyckiego oraz 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w ramach którego minister właściwy ds. gospodarki morskiej 

realizuje zadania związane z zapobieganiem zanieczyszczaniu morza przez statki, miały na celu 

podtrzymanie i rozwijanie koncepcji synergii w zakresie realizowanych inicjatyw międzynarodowych, jak 

również przepisów obowiązującego prawa. 

1. Działania w ramach Konwencji Helsińskiej.   

Podstawowym celem Konwencji Helsińskiej jest kompleksowa ochrona środowiska morskiego obszaru 

Morza Bałtyckiego. Podejmowane działania mające na celu wypełnianie zapisów Konwencji, realizowane 

są przez stosowne uzgodnienia, podejmowane decyzje i przyjmowane zalecenia w ramach spójnej 

współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym, a następnie ich wdrażanie przez odpowiednie 

działania prawno-administracyjne, inwestycyjne, edukacyjno-szkoleniowe, kontrolne oraz monitoringowe. 

Realizację zadań Polski wynikających z Konwencji Helsińskiej w 2014 r. koordynował Sekretariat do 

spraw Morza Bałtyckiego, który zapewnia efektywną współpracę między zaangażowanymi urzędami 

administracji państwowej oraz środowiskiem naukowym w wypełnianiu zobowiązań Polski wynikających  

z Konwencji. Działania Sekretariatu skupione były przede wszystkim na analizie dokumentów  

i materiałów roboczych dystrybuowanych za pośrednictwem Sekretariatu HELCOM, pod kątem celowości 

podjęcia działań przez stronę polską. Ponadto Sekretariat odpowiedzialny był za zapewnienie udziału 

przedstawicieli Polski w spotkaniach stałych grup roboczych HELCOM oraz powoływanych przy okazji 

podejmowania nowych inicjatyw (grupy ad hoc). Opracowywał i opiniował też dokumenty robocze oraz 

uzgadniał stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowanie stanowiska Polski na spotkania  

o charakterze decyzyjnym, w tym spotkań Przewodniczących Krajowych Delegacji (HELCOM HOD) oraz 

posiedzeń Komisji Helsińskiej było również w kompetencji Sekretariatu ds. Morza Bałtyckiego. 

 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 Bałtyku do roku 2021 poprzez podejmowanie działań ukierunkowanych na problemy 

związane z eutrofizacją, substancjami niebezpiecznymi, bioróżnorodnością i ochroną środowiska 

naturalnego oraz działalności na morzu.  
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Podejmowane w 2014 r. działania skupione były na osiągnięciu synergii działań wynikających Bałtyckiego 

Planu Działań z obowiązkami nałożonymi na kraje członkowskie UE wynikające z Ramowej Dyrektywy  

w sprawie Strategii Morskiej.  

 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  

i podejmuje decyzje służące realizacji założonych celów.  

Rok 2014 był dla HELCOM rokiem dużych zmian strukturalnych, zgodnie z decyzją podjętą podczas 35. 

Posiedzenia Komisji Helsińskiej HELCOM w 2014 r. struktura organizacji została zmieniona. Należy 

pamiętać, że działania podjęte na forum HELCOM w ramach nowej struktury rozpoczęły się dopiero po 

zaakceptowaniu jej podczas 46. Posiedzenia HELCOM HOD we wrześniu 2014 r. W miejsce dotychczas 

funkcjonujących grup roboczych powołano nowe grupy, których zadania zostały na nowo zdefiniowane  

w celu maksymalnego skupienia się na osiągnięciu celu nadrzędnego, jakim jest dobry stan środowiska 

Morza Bałtyckiego do 2021 r. 

Od września 2014 r. działalność merytoryczna Komisji Helsińskiej prowadzona jest w ramach grup 

roboczych: 

• Grupa ds. monitoringu i oceny oraz ochrony bioróżnorodności (HELCOM STATE & CONSERVATION), 

• Grupa ds. redukcji presji z lądu (HELCOM PRESSURE), 

• Grupa ds. morskich (HELCOM MARITIME), 

• Grupa ds. reagowania (HELCOM RESPONSE), 

Nowością jest powstanie dwóch nowych grup roboczych ds. zrównoważonego rolnictwa (HELCOM AGRI) 

oraz ds. zrównoważonego rybołówstwa (HELCOM FISH). 

Działania Sekretariatu ds. Morza Bałtyckiego koncentrowały się na zapewnieniu udziału ekspertów  

i przedstawicieli odpowiednich resortów i środowisk naukowych w spotkaniach grup roboczych HELCOM 

zarówno stałych, jak i ad hoc oraz we wszystkich nowych inicjatywach HELCOM. Zaangażowanie 

jednostek i instytucji w 2014 r. w prace na rzecz Konwencji w odniesieniu do zagadnień ujętych  

w poszczególnych grupach HELCOM przedstawione zostało poniżej. 

HELCOM STATE & CONSERVATION - Grupa ds. monitoringu i ocen oraz ochrony 

bioróżnorodności  

Głównym zadaniem grupy roboczej HELCOM STATE & CONSERVATION jest prowadzić działania 

zgodnie z cyklem monitoring - wskaźniki - ocena, w celu zapewnienia mocniejszej podstawy dla 

skoordynowanego rozwoju poszczególnych narzędzi do oceny oraz koherentnej oceny holistycznej 

ekosystemu Morza Bałtyckiego   

W ramach HELCOM STATE & CONSERVATION opracowywane są m.in. zestawy podstawowych 

wskaźników na potrzeby oceny stanu środowiska, oceny tematycznej i oceny holistycznej.  

W Polsce za realizację działań w ramach grupy roboczej STATE & CONSERVATION w części 

monitoringu i ocen odpowiada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 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, zaś część 

odnosząca się do ochrony bioróżnorodności znajduje się w kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska. W 2014 r. działania grupy skoncentrowane były m.in. na zadaniach związanych z rewizją 

programu monitoringu środowiska morskiego HELCOM COMBINE i pracami w ramach projektu 

HELCOM MORE. Ważnym elementem prac były debaty i spotkania techniczne ekspertów poświęcone 

realizacji zadań w zakresie wskaźników podstawowych i ich operacjonalizacji w ramach projektów 
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HELCOM CORESET II oraz HELCOM EUTRO-OPER. W ramach grupy omawiano także temat hałasu 

podwodnego oraz śmieci morskich w zakresie wdrożenia pilotażowego monitoringu do tej pory nie 

realizowanego w regionie Morza Bałtyckiego, wymaganego od 2014 roku zapisami ramowej dyrektywy 

ws. strategii morskiej. Działania te miały przede wszystkim charakter poznawczy i realizowane były  

w celu zebrania oraz przedstawienia dostępnych informacji. 

HELCOM PRESSURE - Grupa ds. redukcji presji z lądu 

Grupa HELCOM PRESSURE powstała na bazie zadań realizowanych przez istniejącą do połowy 2014 r. 

grupę roboczą HELCOM LAND. Grupa jest odpowiedzialna za ograniczanie zrzutu zanieczyszczeń ze 

wszystkich źródeł pochodzenia lądowego do Morza Bałtyckiego, zarówno punktowych, jak  

i rozproszonych. Grupa PRESSURE co do zasady zobowiązana jest do identyfikacji lądowych źródeł 

zanieczyszczeń substancji odżywczych i niebezpiecznych oraz do przedstawiania propozycji działań, 

które należałoby podjąć w celu ograniczenia zrzutów zanieczyszczeń do Bałtyku. HELCOM PRESSURE 

realizuje działania na rzecz promocji technologii bezpiecznych dla środowiska. Priorytetowe obszary 

działalności grupy HELCOM PRESSURE to eutrofizacja i niebezpieczne substancje. Nowym tematem 

działania grupy będą śmieci morskie oraz hałas podwodny.  

W 2014 r. z inicjatywy Przewodniczącego Polskiej Delegacji w HELCOM ostatnie spotkanie grupy 

HELCOM LAND zorganizowano w Gdańsku. Głównym celem spotkania była prezentacja wyników 

przedstawicielom wszystkich krajów nadbałtyckich przeprowadzonego przeglądu ekologicznego oraz 

zapewnienia możliwości realizacji wizyty studyjnej na nieczynnym, poddanym rekultywacji składowisku 

fosfogipsów w Wiślince.  

W ramach prac grupy HELCOM PRESSURE ze względu na posiadane kompetencje w zakresie 

zanieczyszczeń pochodzenia lądowego oraz śmieci morskich prace prowadził Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju 

oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

HELCOM MARITIME - Grupa ds. morskich  

W celu zapewnienia zrównoważonego korzystania ze środowiska morskiego oraz zapobiegania 

wyciekom zanieczyszczeń ze statków powołano grupę roboczą HELCOM MARITIME. Do zadań grupy 

należy zapewnienie przez ścisłą współpracę międzynarodową, przestrzegania i egzekwowania przyjętych 

regulacji prawnych, jak również identyfikacja i promocja działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń 

spowodowanych przez transport morski, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa nawigacji.  

Wzrost natężenia transportu morskiego zagraża wrażliwemu ekosystemowi morskiemu. Podczas 

ostatniego dziesięciolecia wzrosło znaczenie transportu morskiego, odzwierciedlając nasilenie 

współpracy i dobrobytu gospodarczego w regionie Morza Bałtyckiego. Średnio 2000 statków dziennie jest 

obecnych na wodach Bałtyku, w tym około 200 tankowców przewożących olej lub inne potencjalnie 

szkodliwe substancje. Szacuje się, że transport towarów drogą morską w regionie Morza Bałtyckiego 

podwoi się przed 2017 r.  

W 2014 r. w ramach prac grupy roboczej MARITIME prowadzono uzgodnienia i konsultacje związane  

z przygotowaniami, zgodnie z Bałtyckim Planem Działań, do złożenia przez Państwa Strony HELCOM 

notyfikacji do IMO o gotowości odpowiednich urządzeń do odbioru ścieków ze statków pasażerskich  

w portach, zgodnie z wymogami Załącznika IV do konwencji MARPOL. Grupa HELCOM MARITIME 

opracowała również raport dotyczący organizacji odbioru ścieków ze statków pasażerskich w portach 

Morza Bałtyckiego („Report on PRF for sewage and passenger traffic in the Baltic Sea - HELCOM 

overview 2014”). 

W zakresie przygotowań Państw Stron HELCOM do wdrożenia postanowień Międzynarodowej konwencji 

o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (Konwencji BWM) oraz w ramach 

współpracy Komisji Helsińskiej i Komisji OSPAR, w 2014 r. kontynuowane były prace wspólnej grupy 
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Joint HELCOM/OSPAR Task Group on Ballast Water Exemptions. Głównymi zagadnieniami, na których 

koncentrowały się prace grupy był przegląd procedury w zakresie udzielania statkom zwolnień ze 

stosowania wymogów konwencji BWM oraz postępowanie w okresie przejściowym do chwili pełnej 

implementacji konwencji, tj. pełnego wdrożenia obowiązku stosowania standardu D-2, który dotyczy 

postępowania z wodami balastowymi. Prace grupy na poziomie Polski w całości koordynowane były 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

HELCOM RESPONSE - Grupa ds. reagowania 

Grupa podejmuje działania mające na celu zapewnienie szybkiego krajowego i międzynarodowego 

reagowania na zanieczyszczenia spowodowane wypadkami na morzu, analizę rozwoju transportu 

morskiego na Bałtyku 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. 

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 

przemieszczania się rozlewów olejowych i innych szkodliwych substancji w Bałtyku.  

Realizację zadań w ramach grupy HELCOM RESPONSE na poziomie Polski prowadzi Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju. W 2014 r. grupa robocza HELCOM RESPONSE opracowała nowy format 

raportu dotyczącego wypadków na Morzu Bałtyckim - uszczegółowiono m.in. informacje dotyczące 

miejsca zdarzenia oraz udziału ludzi w zaistniałym wypadku. W 2014 r. w okolicach portu Ventspils na 

Łotwie zorganizowano coroczne międzynarodowe ćwiczenia morskie reagowania na rozlewy olejowe 

BALEX DELTA 2014 r., w których wzięły udział służby ratownicze państw nadbałtyckich. Następna edycja 

ćwiczeń BALEX DELTA 2015 r. odbędzie się w Polsce, najprawdopodobniej w Świnoujściu.  

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska odpowiedzialny jest za działanie grupy HELCOM 

SUBMERGED, działającej w ramach struktur HELCOM RESPONSE. Działania grupy SUBMERGED 

skupione są na temacie zatopionej broni chemicznej w Bałtyku. Pierwsze inauguracyjne spotkanie grupy 

zorganizowano w Szczecinie w dniach 29-30 października 2014 r.  

HELCOM AGRI - Grupa ds. zrównoważonego rolnictwa 

Zadaniem grupy HELCOM AGRI jest prowadzenie produktywnego dialogu między przedstawicielami 

sektora rolnictwa i środowiska na temat rozwoju zrównoważonego rolnictwa, promowaniu stosowania 

dobrych praktyk, dzięki którym wpływ rolnictwa na stan środowiska Morza Bałtyckiego jest ograniczany. 

Praktyki rolnicze skupione na redukcji odpływu substancji odżywczych są kluczową kwestią obrad grupy 

roboczej HELCOM AGRI, mając na uwadze, że sektor rolnictwa jest jednym z istotnych źródeł 

zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego. Koordynatorem prac podejmowanych w ramach grupy roboczej 

HELCOM AGRI jest resort środowiska. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi współuczestniczy  

w pracach grupy.  

HELCOM FISH grupa ds. zrównoważonego rybołówstwa 

Grupa robocza HELCOM FISH skupiona jest na wdrażaniu ekosystemowego podejścia do rybołówstwa. 

Dodatkowo zadaniem grupy jest wypracowanie wytycznych dla całego sektora rybołówstwa w zakresie 

działań koniecznych, które należy podjąć w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska Morza 

Bałtyckiego do 2021 r. Działania na rzecz grupy roboczej HELCOM FISH są koordynowane przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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2. Działania w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego  

(SUE RMB). 

Głównym celem Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest zacieśnienie współpracy  

w regionie i wykorzystanie potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem UE. Jej inicjatorem był 

Parlament Europejski, który w listopadzie 2006 r. przyjął rezolucję postulującą opracowanie strategii 

współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. W grudniu 2007 r. Rada Europejska wezwała Komisję 

Europejską do opracowania strategii. W czerwcu 2009 r. KE przyjęła komunikat w sprawie Strategii UE 

dla regionu Morza Bałtyckiego, a w październiku 2009 r. dokument został zatwierdzony przez Radę 

Europejską.  

Jesienią 2014 r. rozpoczęła się kolejna rewizja Planu Działań SUE RMB, która miała na celu przede 

wszystkim ograniczenie ilości obszarów priorytetowych oraz zaktualizowanie celów wyznaczonych  

w ramach poszczególnych obszarów. Zakończenie procesu rewizji Planu Działań SUE RMB planowane 

jest na wiosnę 2015 r. 

W ramach SUE RMB Polska pełni funkcję współkoordynatora Obszaru Priorytetowego Biogeny (ang. 

Priority Area NUTRI) pn. „Redukcja zrzutów substancji biogennych do morza do akceptowalnego 

poziomu” (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wspólnie z Ministerstwem Środowiska Finlandii), 

Obszaru Priorytetowego Innowacje pn. „Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań oraz 

innowacyjności” (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie ze Szwecją) oraz Obszaru 

Priorytetowego Kultura (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Niemcami). Polska 

jest również liderem kilku projektów flagowych oraz partnerem licznych projektów w ramach SUE RMB.  

Problematyka ujęta w projektach flagowych jest spójna ze zobowiązaniami unijnymi, projektami już 

realizowanymi oraz działaniami podejmowanymi w ramach Konwencji Helsińskiej (Plan Działania SUE 

RMB dla regionu Morza Bałtyckiego w dużej mierze inkorporuje Bałtycki Plan Działań HELCOM). 

Pozwala to na zapewnienie efektu synergii między różnymi inicjatywami, które mają wspólne cele. 

Na gruncie krajowym kontynuowano starania na rzecz aktywizacji polskich podmiotów w ramach 

współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Rosnącemu zainteresowaniu regionów i innych instytucji  

w Polsce tematyką bałtycką sprzyjały: kontynuacja spotkań w ramach Zespołu roboczego ds. koordynacji 

wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce, udział grupy polskich przedstawicieli w V 

Dorocznym Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Turku, bieżący kontakt z instytucjami 

zainteresowanymi współpracą w ramach SUERMB oraz proces przygotowań do przewodnictwa Polski  

w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (lipiec 2015 - czerwiec 2016). 

W drugiej połowie 2014 r. intensywności nabrała dyskusja na temat kolejnej rewizji Planu Działania SUE 

RMB. Komisja Europejska zaproponowała ograniczenie liczby obszarów priorytetowych w celu uniknięcia 

rozpraszania działań. Wśród obszarów zakwalifikowanych do grupy enabling, obok priorytetowych tzw. 

core, znalazł się Obszar Priorytetowy Kultura współkoordynowany przez Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Obszary o charakterze enabling mają docelowo pozostać w SUE RMB, 

jednak zgodnie z zapowiedziami KE należy się liczyć z ograniczeniem wsparcia dla realizacji ich działań. 

Ostateczny kształt Planu Działania zostanie określony najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2015 r. 

po przeprowadzeniu przez KE szczegółowych konsultacji z państwami członkowskimi i zaangażowanymi 

podmiotami. W ramach prac nad rewizją Planu Działania podtrzymano rotacyjne przewodnictwo 

Narodowych Punktów Kontaktowych, które w drugiej połowie 2015 r. obejmie Polska. 

W Polsce funkcjonuje Zespół roboczy ds. koordynacji wdrażania SUE RMB, powołany w dniu 5 września 

2011 r. na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich w celu poprawy 

efektywności wdrażania Strategii. W skład Zespołu wchodzą podmioty zaangażowane we wdrażanie SUE 

RMB w Polsce, w tym m.in. przedstawiciele polskich koordynatorów obszarów priorytetowych, podmioty 

zaangażowane w projekty flagowe, instytucje zarządzające programami operacyjnymi (na szczeblu 

regionalnym i krajowym), instytucje naukowe, ośrodki badawcze. Do zadań Zespołu należy wsparcie  

o charakterze opiniodawczo-doradczym dla Narodowego Punktu Kontaktowego ds. SUE RMB, którym 
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jest Departament Polityki Europejskiej MSZ. Stanowi także istotne forum wymiany informacji na temat 

bieżących kwestii związanych z rozwojem SUE RMB, w tym dotyczących zaangażowania polskich 

podmiotów. 

W 2014 r. odbyły się trzy spotkania Zespołu, a tematem pierwszego z nich była innowacyjność i szanse 

dla Polski, jakie stwarza współpraca w tym zakresie w ramach SUE RMB. Kolejne spotkanie poświęcone 

zostało współpracy w obszarze edukacji, w tym zawodowej, szkolnictwa wyższego, rynku pracy, 

zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze 

szwedzkim koordynatorem Obszaru Priorytetowego Edukacja, a jednym z jego celów było poszerzenie 

grona polskich podmiotów biorących udział w projektach związanych z tym Obszarem Priorytetowym. 

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem programowania uczestnicy spotkań Zespołu byli na 

bieżąco informowani na temat powiązań SUE RMB z programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020,  

w szczególności z programem INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Tematem ostatniego spotkania 

Zespołu były prace nad rewizją Planu Działania oraz zaangażowanie polskich przedstawicieli  

w poszczególnych obszarach priorytetowych (tzw. Focal Points). 

W dniach 3-4 czerwca 2014 r. w Turku odbyła się V edycja Dorocznego Forum SUE RMB, które 

zorganizowane zostało przez Komisję Europejską, Bałtyckie Forum Rozwoju, fińską prezydencję  

w Radzie Państw Morza Bałtyckiego oraz władze miasta Turku. Wydarzenie było filarem Dni Bałtyckich  

w Turku, które odbywały się w dniach 2-5 czerwca 2014 r., obejmujących poza Forum także XVI Szczyt 

Bałtyckiego Forum Rozwoju, XII Forum Organizacji Pozarządowych i szereg innych wydarzeń 

towarzyszących. W Forum SUE RMB tradycyjnie uczestniczyli reprezentanci rządów, biznesu, struktur 

regionalnych, świata Nauki oraz licznych instytucji wdrażających SUE RMB. 

V Doroczne Forum SUE RMB pod hasłem „Growing Together-for a Prosperous, Inclusive and Connected 

Baltic Region” podczas sesji plenarnych oraz warsztatów skupiło się na dyskusjach wokół sposobów 

wzmacniania konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i połączeń w regionie Morza Bałtyckiego, w tym 

połączeń infrastrukturalnych. Zwyczajowo szerszym kontekstem dla dyskusji było stosowanie zasad 

zrównoważonego rozwoju, w tym szczególnie troska o poprawę stanu środowiska naturalnego Bałtyku. 

Polskie instytucje i projekty wystąpiły pod wspólnym szyldem w ramach Networking Village. 

W dniu 21 października 2014 r. na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych przyjęto Konkluzje ws. zarządzania 

strategiami makroregionalnymi. Przygotowanie Konkluzji, w które zaangażowane było MSZ z racji 

pełnienia funkcji Narodowego Punktu Kontaktowego ds. SUE RMB, bazowało na Sprawozdaniu KE  

w sprawie zarządzania strategiami makroregionalnymi z dnia 20 maja 2014 r. W lipcu 2014 r. Rząd RP 

przyjął Stanowisko dotyczące ww. Sprawozdania KE. 

Konkluzje odnosiły się do trzech zasadniczych elementów związanych z zarządzaniem strategiami 

makroregionalnymi: kwestii przywództwa politycznego, koordynacji oraz implementacji. W Konkluzjach 

podkreśla się, że wzrost efektywności i osiągnięcie namacalnych rezultatów w ramach Strategii zależy 

zarówno od Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich. Podkreślona została istotna rola 

Parlamentu Europejskiego oraz zaangażowanie parlamentów narodowych i administracji lokalnych 

państw członkowskich. Udało się zachować istotną rolę koordynacyjną KE, o co zabiegała Polska. 

Utrzymana została zasada trzech „nie”, czyli brak nowych instytucji, nakładów finansowych oraz nowych 

regulacji prawnych w odniesieniu do strategii makroregionalnych. Zgodnie z polskim postulatem 

odnotowana została konieczność dobrego wykorzystania już istniejących struktur regionalnych, 

zwłaszcza w przypadku regionu Morza Bałtyckiego, znanego z rozbudowanej sieci powiązań w ramach 

m.in. Rady Państw Morza Bałtyckiego, Wymiaru Północnego, Konferencji Parlamentarnej Morza 

Bałtyckiego, Komisji Helsińskiej HELCOM, Subregionalnej Współpracy Państw Regionu Morza 

Bałtyckiego, Bałtyckiego Forum Rozwoju, Euroregionu Bałtyk, Związku Miast Bałtyckich, Forum 

Organizacji Pozarządowych i innych. 

Działania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach SUE RMB skupione były na promowaniu 

tworzenia i realizacji międzynarodowych projektów wpisujących się w OP NUTRI. W wyniku 
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podejmowanych wysiłków sześć projektów uzyskało status potencjalnych projektów flagowych w ramach 

OP Biogeny: BEST, BBG, SUWMAB, BaRuWa, Nutri Trade, SmallWWTPs, a cztery z nich BEST, BBG, 

SUWMAB, BaRuWa otrzymały w 2014 r. dofinansowanie w ramach mechanizmu Seed Money Facility  

(w tym dwa projekty, których liderami są przedstawiciele polskich instytucji). Koordynatorzy uczestniczyli 

również w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy liderami pokrewnych tematycznie projektów  

i Obszarów Priorytetowych. 

W celu zapewnienia spójności działań podejmowanych na różnych forach w zakresie zatopionej  

w Bałtyku broni chemicznej, GIOŚ podjął się identyfikacji i zrzeszenia projektów oraz inicjatyw 

związanych z przedmiotowym tematem. W konsekwencji powstał projekt klastrowy pn. UMBRELLA - 

„Liga na rzecz rekultywacji Morza Bałtyckiego w odniesieniu do zatopionej broni” (Underwater Munitions 

Baltic REmediation cluster LeAgue) przekształcony z projektu flagowego pn. „Ocena potrzeby usuwania 

broni chemicznej”. W 2014 r. projektem UMBRELLA objęto działania grupy HELCOM SUBMERGED 

(poprzednio HELCOM MUNI), projekt CHEMSEA, projekt MODUM, współpracę z Międzynarodowym 

Dialogiem w sprawie Zatopionej Broni (IDUM) oraz współpracę z International Technical Advisory Board 

on Sea-Dumped Chemical Weapons (ITAB). 

3. Działania dotyczące Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej (MSFD). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 

Europejskiej w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej - 

DRSM) została przyjęta w dniu 17 czerwca 2008 r. Decyzją Rady UE z 16 listopada 2009 r. dyrektywa 

została oficjalnie ogłoszona filarem środowiskowym Zintegrowanej Polityki Morskiej UE. Dyrektywa 

wprowadza ramy współpracy między państwami członkowskimi UE w celu zapewnienia zrównoważonego 

wykorzystania europejskich wód morskich. Podstawowym celem dyrektywy jest osiągnięcie lub 

utrzymanie przez państwa członkowskie UE dobrego stanu środowiska wód morskich do 2020 roku. 

Każde państwo członkowskie UE zgodnie z harmonogramem ustanowionym przez dyrektywę jest 

zobowiązane do opracowania strategii morskiej dla własnych wód morskich. 

Mając na względzie konieczność zapewnienia synergii działań na rzecz ochrony wód morskich 

podejmowanych w kraju, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Dyrektor Morski na Polskę dąży do 

powiązania wymogów dyrektywy z celami działań podejmowanymi w ramach Konwencji o ochronie 

środowiska morskiego Morza Bałtyckiego, w której pełni funkcję przewodniczącego delegacji polskiej 

(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej w dużym stopniu odwołuje się do doświadczeń i celów 

konwencji morskich, w tym Konwencji o ochronie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego, w pracach 

której Polska aktywnie uczestniczy). 

W 2014 r. działania Sekretariatu do spraw Morza Bałtyckiego, w głównej mierze były skoncentrowane na 

wspieraniu działalności Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zmierzających do nadrobienia 

proceduralnych opóźnień w wypełnieniu obowiązków raportowych wynikających z art. 8 (wstępna ocena 

stanu środowiska wód morskich) i art. 9 (opracowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu 

środowiska wód morskich). Spełnienie ww. wymogów otwiera drogę do realizacji kolejnych etapów 

wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej. W dniu 10 listopada 2014 r. Rada Ministrów 

wyraziła zgodę na przedłożenie Komisji Europejskiej dokumentu pn. „Wstępna ocena stanu środowiska 

wód morskich polskiej strefy Morza Bałtyckiego wraz z zestawem właściwości typowych dla dobrego 

stanu środowiska wód morskich”.  

W ramach CIS (Wspólna Strategia Wdrażania) działają następujące grupy robocze: grupa koordynacyjna 

ws. strategii morskiej (MSCG), w której udział bierze Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, grupa robocza 

ds. dobrego stanu środowiska (GES), gdzie przedstawicielami Polski są eksperci Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, grupa robocza ds. wymiany danych  

i informacji (DIKE), w której udział bierze ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, a także grupa robocza ds. analiz ekonomiczno-społecznych (ESA), 

która pozostaje w kompetencjach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytutu Morskiego w Gdańsku 

oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
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W 2014 r. w ramach spotkań grupy MSCG dyskutowano nad aktualizacją zaleceń dla programów 

środków; nad zaleceniami co do raportowania w zakresie programów środków i wyjątków; nad 

zaleceniami w zakresie analiz ekonomicznych dla wsparcia procesu opracowywania programów środków; 

oraz nad postępem prac grup: koordynacyjnej, roboczych i technicznych.  

W 2014 r. w ramach prac grupy GES najważniejszym tematem dyskusji była kwestia rewizji decyzji  

KE w sprawie definicji i kryteriów dobrego stanu środowiska wód morskich oraz załącznika III do 

Dyrektywy; w ramach prac grupy DIKE - kwestia opracowania dokumentu dotyczącego raportowania  

z działań; w ramach prac grupy ESA - kwestia wypracowania rekomendacji w zakresie opłacalności 

krajowego programu ochrony wód morskich.  

Z inicjatywy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w IV kwartale 2014 r. Sekretariat do spraw Morza 

Bałtyckiego zorganizował I spotkanie grupy koordynacyjnej wdrażania MSFD. Celem spotkania było 

omówienie w gronie nominowanych ekspertów dotychczasowego przebiegu prac nad implementacją oraz 

uzgodnienie kierunków dalszych działań.  

4. Działania w ramach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej 

Organizacji Morskiej (IMO-MEPC). 

Na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organization - IMO) 

przedstawiciele Polski brali udział w 66. oraz 67. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC), 

podczas których omawiane były m.in. zagadnienia z zakresu technologii obróbki wód balastowych, 

recyklingu statków, zanieczyszczenia powietrza i efektywności energetycznej, monitorowania, 

raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego, przyszłych środków 

technicznych i operacyjnych dla poprawy wydajności energetycznej żeglugi międzynarodowej, Kodeksu 

Polarnego, poprawek do obowiązkowych instrumentów IMO. 

5. Działania na rzecz ochrony środowiska morskiego na forum UE. 

W 2014 r. prace z zakresu ochrony środowiska morskiego toczyły się przede wszystkim  

w ramach grup roboczych do spraw środowiska. W ramach tej grupy prowadzono prace nad projektem 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji 

emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 - 

COM(2013) 480. Projekt rozporządzenia zmierza do ustanowienia wymogów służących zbieraniu  

i publikowaniu zweryfikowanych rocznych danych o emisji dwutlenku węgla i innych istotnych informacji. 

Dotyczy on wszystkich statków (niezależnie od podnoszonej bandery) o pojemności brutto (GT) co 

najmniej 5000 jednostek, zawijających do portów położonych w jurysdykcji państw członkowskich UE lub 

opuszczających te porty. 

Od samego początku prac na forum grupy roboczej ds. środowiska Polska, zgodnie z przyjętym 

stanowiskiem RP, zgłaszała propozycje zmian, które miały na celu osiągnięcie zgodności wymogów 

rozporządzenia z wymogami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Projekt uległ korzystnym 

zmianom między innymi dzięki interwencjom Polski. Ograniczono proponowane we wniosku obciążenia 

administracyjne i operacyjne, w tym zrezygnowano z monitorowania zużycia paliw z podziałem na paliwo 

spalane w obszarach kontroli emisji i paliwo spalane poza tymi obszarami. Ponadto wprowadzono 

wyłączenia z monitorowania każdego rejsu w przypadku statków wykonujących częste zawinięcia do 

portów, zredukowano zakres monitorowania, raportowania i publikowania informacji oraz zrezygnowano 

ze zmiany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. 

w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz 

zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, 

oraz uchylające decyzję Nr 280/2004/WE, która skutkowałaby dodatkowym obowiązkiem raportowania. 

W obecnym brzmieniu projekt zawiera znacznie mniej propozycji, których Polska nie mogła poprzeć  

w pierwotnym wniosku Komisji Europejskiej. Mimo to, nadal obawy Polski budzi zawarcie w projekcie 

takich elementów, co do których osiągnięcie porozumienia na forum IMO jest w najbliższym czasie mało 

prawdopodobne.  
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Większość państw członkowskich opowiedziała się jednak za przyjęciem porozumienia politycznego ws. 

przedstawionego przez prezydencję włoską kompromisowego tekstu projektu, uwzględniającego wyniki 

nieformalnych rozmów z PE. Sprzeciw wobec projektu podczas głosowania na posiedzeniu Rady UE  

ds. Środowiska w dniu 17 grudnia 2014 r. zadeklarowały Cypr i Grecja. Polska zdecydowała  

o wstrzymaniu się od głosu i złożeniu oświadczenia w tej sprawie.   

VII. Bezpieczeństwo żeglugi. 

1. Polska administracja morska.  

W 2014 r. przedstawiciele administracji morskiej (Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz urzędów 

morskich) brali udział w posiedzeniach organów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) z zakresu 

bezpieczeństwa żeglugi: 

- 93 i 94 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC 93, MSC 94), 

- 1 sesji Podkomitetu ds. Projektowania i Konstrukcji Statku (SDC 1), 

- 1 sesji Podkomitetu ds. Statkowych Systemów i Wyposażenia (SSE 1), 

- 1 sesji Podkomitetu ds. Nawigacji, Radiokomunikacji, Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR 1), 

- 1 sesji Podkomitetu ds. Implementacji Instrumentów IMO (III 1), 

- 1 sesji Podkomitetu ds. Przewozu Ładunków i Kontenerów (CCC 1) oraz w pracach organów 

Memorandum Paryskiego.   

W zakresie ochrony żeglugi i portów Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z przedstawicielami 

urzędów morskich przeprowadziło weryfikacje stanu ochrony w portach morskich Gdańsk i Szczecin. 

Ponadto MIiR zweryfikowało i zatwierdziło 12 ocen stanu ochrony obiektów portowych. Systematycznie 

uczestniczono w pracach Komitetu regulacyjnego ds. ochrony żeglugi przy KE. 

W ramach nadzoru administracji morskiej nad działalnością uznanych organizacji upoważnionych do 

wykonywania zadań administracji morskiej w zakresie nadzoru konwencyjnego nad statkami, 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło w 2014 r. audyty centrali Polskiego Rejestru 

Statków oraz polskich oddziałów DNV-GL, Lloyd’s Register, Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków, 

Bureau Veritas oraz RINA. W wyniku audytów zidentyfikowano obszary działalności wymagające 

poprawy i wypracowano plany działań naprawczych. 

Urzędy morskie w ramach statutowej działalności prowadziły ciągły nadzór nad bezpieczeństwem 

żeglugi, stanem bezpieczeństwa statków morskich i ochrony portów oraz wydawały dokumenty 

stwierdzające stan bezpieczeństwa statków i ich wyposażenia, a także dokumenty kwalifikacyjne  

i żeglarskie dla członków załóg statków morskich.  

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Memorandum Paryskie (Paris MoU) prowadzono inspekcje 

statków o obcej przynależności, które zawinęły do portów administrowanych przez urzędy morskie. 

W 2014 r. polska administracja morska korzystała z normy opisanej w art. 6 i 7 Dyrektywy 2009/16/WE  

z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu oraz z art. 36.3 ust. 4 

Ustawy o bezpieczeństwie morskim, która przewiduje, że w przypadku, gdy łączna liczba zawinięć 

statków o priorytecie I i II jest mniejsza niż udział państwa w ogólnej liczbie inspekcji przeprowadzanych 

corocznie w regionie Memorandum Paryskiego, to organ inspekcyjny przeprowadza inspekcje statków 

wysokiego ryzyka o priorytecie I, których liczba nieprzeprowadzonych inspekcji nie przekracza 5 % 

łącznej liczby statków o tym profilu i 10 % łącznej liczby statków o priorytecie I innych niż o wysokim 

profilu ryzyka oraz co najmniej 85 % liczby statków o priorytecie II. 

W ramach nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku wyrobami wyposażenia 

morskiego oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi prowadzono kontrole producentów wyposażenia 

morskiego, producentów podlegających dyrektywie oraz kontrole rekreacyjnych jednostek pływających  

i silników. Kontroli poddano w szczególności środki ratunkowe, wyposażenie nawigacyjne i wyposażenie 

przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami w tym zakresie (np. dyrektywą MED - dyrektywa 96/98/WE  

z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia morskiego). 
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Przy wykonywaniu zadań ściśle współpracowano ze służbami celnymi w zakresie wydawania opinii co do 

spełniania określonych wymagań i przepisów, która wydawana była na bieżąco i w miarę potrzeb. 

W ramach wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich prowadzone 

były audyty na obiektach portowych.  

Służba oznakowania nawigacyjnego zapewniała bezpieczną żeglugę poprzez prowadzoną analizę 

głębokości torów wodnych, odpowiednie ich oznakowanie za pomocą znaków nawigacyjnych 

pływających (pław) oraz znaków stałych na lądzie i wodzie, oznakowanie przeszkód nawigacyjnych 

stwarzających niebezpieczeństwo dla żeglugi oraz przez udostępnienie użytkownikom morza radiowych 

systemów nawigacyjnych w celu określenia pozycji statku. 

W związku z ustawowym obowiązkiem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków oraz incydentów 

morskich w celu zapobiegania występowaniu takich zdarzeń w przyszłości i poprawy bezpieczeństwa 

morskiego, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich w 2014 r. zakończyła prace w zakresie 

badania 11 wypadków morskich, publikując raporty końcowe. 

2. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR). 

W 2014 r. Służba SAR, w ramach realizacji zadań określonych w ustawie o bezpieczeństwie morskim, 

przeprowadziła 231 akcji poszukiwawczych i ratowniczych, w efekcie których uratowano 87 osób. 

Przeprowadzono również dwie akcje zwalczania zanieczyszczeń wód morskich.  

Wysoki poziom skuteczności w podejmowanych akcjach poszukiwawczych, ratowniczych oraz 

zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód morskich jest efektem licznych krajowych  

i międzynarodowych ćwiczeń, podczas których doskonalone są umiejętności załóg statków ratowniczych  

i brzegowych stacji ratowniczych, a także procedury Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego 

Służby SAR. W 2014 r. przeprowadzono szereg ćwiczeń z udziałem służb ratowniczych państw 

nadbałtyckich, w tym ćwiczenia Baltic Sarex 2014, w których uczestniczyły jednostki ratownicze z Danii, 

Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Finlandii, a także z Francji oraz ćwiczenia poszukiwawczo-

ratownicze i zwalczania zanieczyszczeń „Zatoka 2014”, w których uczestniczyły siły Polski, Federacji 

Rosyjskiej i Litwy. Jednostki Służby SAR uczestniczyły również w ćwiczeniach zwalczania 

zanieczyszczeń środowiska morskiego HELCOM Balex Delta, w których brały udział jednostki wszystkich 

państw bałtyckich oraz w polsko-niemieckich ćwiczeniach „POLGER 2014”. Na poziomie krajowym 

Służba SAR przeprowadziła ponad 300 ćwiczeń, w tym 76 z udziałem sił i środków Marynarki Wojennej 

RP, Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz innych podmiotów uczestniczących w działaniach 

ratowniczych na morzu. 

Przedstawiciele Służby SAR aktywnie uczestniczyli również w działaniach Ministerstwa Infrastruktury  

i Rozwoju, zmierzających do umożliwienia wspierania akcji ratowniczych na morzu przez strażaków 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ratowników i lekarzy systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego. Ten niezwykle istotny, lecz wciąż nieuregulowany element krajowego systemu 

ratowniczego został uwzględniony w kilku dokumentach rządowych, takich jak Narodowy Program 

Antyterrorystyczny oraz Plan Wzmocnienia Bezpieczeństwa Państwa. Inicjatywa Służby SAR została 

również poparta przez Radę Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, której przewodniczy Dowódca 

Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych RP, będącą organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego 

do spraw gospodarki morskiej w sprawach związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu. 

Eksperci Służby SAR uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach związanych z poprawą bezpieczeństwa 

na morzu prowadzonych na forum UE, Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i Komisji Helsińskiej, 

w tym między innymi w posiedzeniach Podkomitetu IMO ds. Nawigacji, Radiokomunikacji, Poszukiwania  

i Ratownictwa - NCSR, Podkomitetu IMO ds. Zwalczania i Przeciwdziałania Zanieczyszczeniom - PPR, 

Konferencji SAR EUROPE 2014 oraz Trzeciej Konferencji dotyczącej Masowych Operacji Ratowniczych 

na Morzu. W 2014 r. opublikowano raport końcowy projektu BSMIR (Balic Sea Maritime Incydent 

Response), dotyczącego oceny przygotowania państw bałtyckich do reagowania w przypadku dużych 

katastrof morskich na Morzu Bałtyckim. Udział ekspertów Służby SAR w tym projekcie był okazją do 
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przedstawienia polskiej administracji rozwiązań z zakresu lądowych grup wsparcia akcji ratowniczych na 

morzu, podczas zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju międzyresortowego 

spotkania z przedstawicielami administracji Republiki Finlandii w lutym 2014 r. 

Niezwykle istotnym osiągnięciem Służby SAR w 2014 r. było przystąpienie do Międzynarodowej Morskiej 

Federacji Ratowniczej (International Maritime Rescue Federation - MRF), będącej prestiżową i uznaną  

w kręgach morskich instytucją, a także ważnym ciałem doradczym Międzynarodowej Organizacji 

Morskiej, mającym znaczący wkład w rozwój światowych standardów w dziedzinie poszukiwania  

i ratowania życia na morzu. 

Na poziomie inwestycyjnym w 2014 r. rozpoczęto fazę testową nowego systemu łączności operacyjnej 

Służby SAR, realizowanego w ramach Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I 

oraz oddano do użytku nowy budynek Morskiej Stacji Ratowniczej zlokalizowanej w Górkach Zachodnich. 

3. Działania Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Straż Graniczna (Morski Oddział Straży Granicznej) realizując swoje ustawowe zadania wykonywała 

działania związane z ochroną morskiej granicy państwowej, sprawowaniem nadzoru nad eksploatacją 

polskich obszarów morskich i przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach, 

a także działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i ochrony portów morskich. Straż 

Graniczna doskonaliła działania związane ze zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych we współdziałaniu 

z Policją, administracją morską, Wydziałami Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich, Morską 

Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, Marynarką Wojenną, Biurem Ochrony Rządu i innymi instytucjami 

przez udział w ćwiczeniach morskich wymaganych Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku  

i Obiektu Portowego (ISPS). 

W ramach działań podejmowanych w celu podniesienia poziomu ochrony morskiej granicy państwowej  

w grudniu 2014 r. Morski Oddział SG pozyskał nową jednostkę pływającą typu Parker RIB Baltic, która 

będzie wykorzystywana przez funkcjonariuszy Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu 

do realizacji zadań związanych z ochroną granicy państwowej, zadań w zakresie ochrony środowiska 

polskich obszarów morskich oraz do nadzoru nad eksploatacją polskich obszarów morskich, w tym do 

kontroli rybołówstwa. 

Do ochrony morskiego odcinka granicy państwowej oraz sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem 

przez statki przepisów Straż Graniczna wykorzystuje Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru 

polskich obszarów morskich (ZSRN). Obejmuje on swoim zasięgiem obserwacji akwen polskich 

obszarów morskich od granicy państwowej z Niemcami do granicy państwowej z Federacją Rosyjską.  

W 2014 r. dzięki wykorzystaniu ZSRN jednostki organizacyjne Morskiego Oddziału SG stwierdziły 264 

przypadki naruszeń stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa przez jednostki pływające.  

W powyższych sprawach, z uwagi na stwierdzane naruszenia przepisów ustawy o bezpieczeństwie 

morskim, Straż Graniczna wnioskowała do właściwych terytorialnie dyrektorów urzędów morskich  

o ukaranie kapitana statku 

Mając na względzie implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia  

20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących lub 

wychodzących z państw członkowskich UE wszystkie jednostki organizacyjne Morskiego Oddziału SG 

oraz komórki komendy oddziału, które realizują i nadzorują zadania związane z dokonywaniem kontroli 

granicznej i ochroną polskich obszarów morskich, posiadają dostęp do zasobów administrowanego przez 

Urzędy Morskie systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich PHICS (Polish Harbours 

Information and Control System), będącego podsystemem narodowego systemu SafeSeaNet. 

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału SG kontynuowali udział w pracach Grupy Roboczej ds. możliwości 

zintegrowania systemów monitoringu i nadzoru morskiego RP. W ramach prac podgrup roboczych  

ds. technicznych założeń budowy głównego traktu światłowodowego oraz ds. przygotowania prawnych 

ram stosownego porozumienia międzyresortowego w sprawie budowy głównego traktu światłowodowego 

w Morskim Oddziale SG opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla Pomorskiej Magistrali 
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Teleinformatycznej (PMT), który stanowił główną część wymagań technicznych do ogłoszenia przetargu 

dotyczącego wyboru wykonawcy na budowę Magistrali. Utworzenie światłowodowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej w relacji Gdynia - Świnoujście jest zrealizowane poprzez położenie kabla 

światłowodowego zawierającego 144 włókna jednomodowe. Wzdłuż PMT zainstalowano 19 punktów 

węzłowych oraz 23 punkty dostępowe do sieci. Przepustowość rdzenia sieci zapewni przesyłanie do 10 

Gbps danych. W ramach prac związanych z PMT wykonano łącznik światłowodowy pomiędzy KdSG 

Westerplatte i Portem Północnym Gdańsk na potrzeby Straży Granicznej.  

W związku z przewidywaną likwidacją punktu pośredniczącego radioliniowej transmisji danych przez 

operatora sieci komórkowej w Rowach zdecydowano w pierwszej kolejności wybudować łącze 

światłowodowe zapewniające transmisję danych ZSRN w relacji posterunek obserwacyjny (PO) Rowy - 

lokalny ośrodek nadzoru (LON) Ustka, które zostało włączone do eksploatacji w drugiej połowie grudnia 

2014 r. Realizacja inwestycji zapewni pewne i szybkie łącza dla ZSRN, co umożliwi pełne wykorzystanie 

wszystkich możliwości systemu. Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 30 września 2015 r.  

 Współpraca międzynarodowa w rejonie Morza Bałtyckiego w ramach forum Współpracy 

Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego - BSRBCC (Baltic Sea Region 

Border Control Co-operation Conference) 

Głównym międzynarodowym regionalnym wielostronnym forum współpracy, w którym uczestniczy Morski 

Oddział SG, jest forum Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego - BSRBCC. 

Działania, w których uczestniczyli przedstawiciele Morskiego Oddziału SG w ramach Planu 

Przewodnictwa Policji i Straży Granicznej Estonii w BSRBCC w 2014 r., takie jak seminarium dotyczące 

identyfikowania jednostek sportowo-żeglarskich, seminarium grup kontrolnych z jednostek pływających 

SG, międzynarodowe szkolenie koordynatorów SAR (International Course for Maritime OSC - On Scene 

Coordinator), pozostawały w bezpośrednim związku z zadaniami realizowanymi przez Morski Oddział SG 

na polskich obszarach morskich. 

W dniach 21 lipca - 22 sierpnia 2014 r. odbyła się międzynarodowa operacja morska zorganizowana  

w ramach BSRBCC, koordynowana przez Międzynarodowe Centrum Koordynacyjne Estonii. Celem 

operacji była poprawa współpracy służb państw biorących w niej udział w sprawowaniu nadzoru i kontroli 

w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w rejonie odpowiedzialności służbowej, zarówno na 

obszarach morskich, jak i w lądowej strefie odpowiedzialności. Jednym z elementów planu operacyjnego 

było sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez statki przepisów w zakresie bezpieczeństwa 

żeglugi. W operacji uczestniczyły służby graniczne wszystkich krajów regionu Bałtyku, w tym Federacji 

Rosyjskiej. W 2014 r. na bieżąco realizowano współpracę krajowych centrów koordynacyjnych BSRBCC 

w systemie całodobowym, w tym w zakresie wymiany informacji, także pod kątem nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów obowiązujących na obszarach morskich.   

 Agencja FRONTEX 

W 2014 r. Morski Oddział SG brał udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na utrzymanie 

bezpieczeństwa granic, przede wszystkim w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji, 

realizowanych pod egidą wspólnotowej Agencji FRONTEX. Łącznie we wspólnych operacjach na 

granicach morskich, lądowych i powietrznych w 2014 r. uczestniczyło siedmiu funkcjonariuszy Morskiego 

Oddziału SG. Funkcjonariusze Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej i Morskiego 

Oddziału SG w 2014 r. brali również udział w innych przedsięwzięciach FRONTEX, między innymi 

związanych z pracami Grupy Roboczej ds. Kontroli Granicznej w Europejskich Portach Morskich.  

 Europejskie Forum Funkcji Straży Przybrzeżnej (European Coast Guard Functions Forum) 

Morski Oddział SG kontynuował współpracę z Europejskim Forum Funkcji Straży Przybrzeżnej (ECGFF) 

w zakresie krajowych instytucji szkoleniowych odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie szkoleń 

dotyczących funkcji straży przybrzeżnych w krajach członkowskich UE (na potrzeby projektu ECGFA 

NET - Coast Guard Functions Academies, Institutions and Training Centres EU Network Project). 

Komendant Morskiego Oddziału SG reprezentował Komendanta Głównego SG podczas 6. Sesji 
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Plenarnej Europejskiego Forum Funkcji Straży Przybrzeżnych (podsumowanie prezydencji włoskiej  

w ECGFF 2013 - 2014). 

 Baltic Sarex 2014  

Morski Oddział SG uczestniczył w międzynarodowych ćwiczeniach morskich w dniach 5 - 9 maja 2014 r. 

w rejonie odpowiedzialności SAR wyspy Bornholm/Dania, realizowanych przez Flotę Królestwa Danii. 

Celem ćwiczenia było doskonalenie procedur współdziałania marynarek wojennych, straży granicznych, 

narodowych służb poszukiwawczo-ratowniczych oraz administracji morskich państw regionu Morza 

Bałtyckiego w prowadzeniu akcji ratowniczych na morzu.  

 Projekty realizowane we współpracy z Radą Państw Morza Bałtyckiego (Council of the 

Baltic Sea States) 

Z perspektywy zaangażowania Straży Granicznej (Morskiego Oddziału SG) w działania realizowane  

w regionie Morza Bałtyckiego szczególne znaczenie miał udział w projektach TURNSTONE+ oraz 

BALANCE, ukierunkowanych na doskonalenie współdziałania, ujednolicanie, zacieśnianie i podnoszenie 

poziomu integracji współdziałających służb, zarówno w kraju, jak i na poziomie międzynarodowym. 

Stanowią one cenny wkład w rozwój współpracy służb na rzecz bezpieczeństwa w regionie Morza 

Bałtyckiego, mającej na celu zwalczanie przestępczości transgranicznej.  

 Projekt BALANCE (Baltic Law Enforcement Analysis Cooperation) 

Morski Oddział SG jako aktywny uczestnik forum Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza 

Bałtyckiego (BSRBCC), został partnerem w ramach międzynarodowego projektu BALANCE. Poza Strażą 

Graniczną Finlandii, będącej liderem projektu, w realizację projektu zaangażowane są także służby 

graniczne Estonii, Danii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji i Szwecji. Celem projektu jest 

analiza możliwości zwiększenia poziomu integracji funkcjonujących w regionie Morza Bałtyckiego 

platform współpracy służb egzekwowania prawa, z głównym naciskiem na współdziałanie pomiędzy 

forum Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego (BSRBCC) oraz Grupą 

Zadaniową ds. Przestępczości Zorganizowanej w regionie Morza Bałtyckiego (BSTF OC). W 2014 r.  

w ramach projektu zrealizowano dwa warsztaty, w których uczestniczyli eksperci Morskiego Oddziału SG. 

Wynik projektu będzie wykorzystany do sformułowania zaleceń mających na celu wzmocnienie 

współpracy pomiędzy BSTF i BSRBCC w zakresie procesu analizy oraz nadzoru morskiego. 

 Projekt TURNSTONE+ 

Liderem projektu TURNSTONE+ jest Policja Królestwa Szwecji okręgu Sztokholm, natomiast partnerami 

są: Straż Graniczna (reprezentowana przez Morski Oddział SG) oraz Komenda Wojewódzka Policji  

w Gdańsku, a także Państwowa Straż Graniczna Litwy. Głównym celem projektu jest walka  

z przestępczością transgraniczną, taką jak nielegalna migracja, przemyt i przerzut towarów 

pochodzących z kradzieży z wykorzystaniem połączeń promowych na Bałtyku. W 2014 r. zrealizowano  

w ramach projektu wspólne działania operacyjne oraz spotkania na poziomie eksperckim.  

 Współpraca w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego 

Zgodnie z zasadami współdziałania na 2014 r. określonymi w Protokole z posiedzenia Pełnomocników 

Granicznych Stron z grudnia 2013 r. prowadzona była wymiana informacji dotycząca ochrony granicy 

państwowej oraz kontroli ruchu granicznego. Utrzymywano także bieżącą łączność pomiędzy 

granicznymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi bezpośrednie zadania w ochronie morskiej 

(Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany) i lądowej (Mierzeja Wiślana) granicy państwowej. Wymiana informacji 

była realizowana na wysokim poziomie i nie odnotowano utrudnień w tym zakresie. 

Współpracę Pełnomocników Granicznych RP Odcinka Bałtyckiego i FR Odcinka Kaliningradzkiego  

w 2014 r. należy ocenić pozytywnie. Postanowienia Planu współdziałania obu służb były realizowane na 

bieżąco i bez zakłóceń. Dobre przygotowanie oraz właściwe przeprowadzenie wspólnych operacji 

morskich przyniosło wymierne rezultaty, potwierdzające trafność wskazywanych uprzednio zagrożeń. 
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Spotkania robocze Stron były zwoływane zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej oceny sytuacji 

na wspólnie ochranianym odcinku granicy państwowej. W 2014 r. zrealizowano pięć spotkań, w tym 

jedno spotkanie Pełnomocników Granicznych Stron w Sopocie w czerwcu 2014 r., jedno spotkanie 

Zastępców Pełnomocników Granicznych Stron (grudzień 2014 r.), trzy spotkania na szczeblu 

Pomocników Pełnomocników Granicznych Stron (wrzesień 2014 r.), gdzie m.in. omawiano zdarzenia na 

wspólnie ochranianym odcinku granicy państwowej na Zalewie Wiślanym/Kaliningradzkim i Mierzei 

Wiślanej (październik 2014 r.).  

4. Działania Marynarki Wojennej. 

W 2014 r. Marynarka Wojenna (MW) kontynuowała działania zmierzające do rozwoju zdolności 

operacyjnych, poprzez realizację projektów zapisanych w „Programie operacyjnym - zwalczanie zagrożeń 

na morzu w latach 2013-2022/2030”, w tym zwłaszcza w obszarze systemu rażenia i zwalczania okrętów 

podwodnych, wsparcia działań przeciwminowych, a także monitorowania żeglugi i sytuacji powietrznej 

nad obszarami morskimi oraz ochrony stref morskich. W rozwoju Marynarki Wojennej odzwierciedlone są 

priorytety modernizacji Sił Zbrojnych RP. Planuje się kontynuację przygotowania sił morskich do obrony 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od strony morza w ramach połączonej operacji obronnej oraz do 

udziału w operacjach morskich z dala od własnych baz.  

W konsekwencji przyjętych i wprowadzonych zmian w systemie kierowania i dowodzenia w Siłach 

Zbrojnych RP, Inspektorat Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych 

odpowiada, stosownie do posiadanych kompetencji, za przygotowanie sił Marynarki Wojennej do działań 

bojowych oraz do działań w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach 

międzynarodowych, jak również sprawuje nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z osiąganiem 

zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej w ramach programów operacyjnych.  

W ramach operacjonalizacji strategii morskiej Sojuszu (Alliance Maritime Strategy) podjęto prace w celu 

zintensyfikowania działań w obszarze możliwości poprawy współpracy, koordynacji oraz uzupełniania 

działań pomiędzy NATO a UE w środowisku morskim, doskonalenia wykorzystania Stałych Grup 

Morskich NATO, doskonalenia edukacji, szkolenia, ćwiczeń oraz oceny komponentu morskiego, a także 

możliwości wzmocnienia zaangażowania partnerów oraz innych państw w działania w środowisku 

morskim. Prowadzone dyskusje i podejmowane działania przez państwa NATO w sprawie roli Sojuszu  

w środowisku morskim podkreślają znaczenie sił morskich w realizacji celów, wspierających zasadnicze 

działania (tzw. „core tasks”), określone w Koncepcji Strategicznej Sojuszu. 

W 2014 r. w zakresie działalności wojskowej związanej z bezpieczeństwem żeglugi realizowanych  

w ramach operacji międzynarodowych (ONZ/NATO/UE) kontynuowano udział polskich oficerów  

w strukturach dowództwa, w operacji morskiej EU NAVFOR ATALANTA, tj. w Dowództwie Operacji 

(OHQ) w Northwood w Wielkiej Brytanii oraz w charakterze asystenta oficera łącznikowego w Sztabie 

Wojskowym UE w Brukseli. Celem operacji było monitorowanie przebiegu operacji u wybrzeży Somalii 

oraz koordynacja działań związanych z wprowadzaniem nowych inicjatyw ukierunkowanych na 

zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie prowadzonej operacji (Somali Seafeares 

Initiative - SSI). 

W 2014 r. zorganizowano i przeprowadzono dwie edycje ćwiczenia pod nazwą RENEGADE-KAPER, 

którego istotą było doskonalenie procedur przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym związanym  

z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej oraz wsparcia Straży Granicznej w obszarze morskim  

w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym oraz związanej z nimi 

infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku 

terrorystycznego. Organizatorem tych przedsięwzięć był Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. 

W dniach 6-25 lutego 2014 r. przeprowadzono rejs nawigacyjno-szkoleniowy wydzielonych sił Marynarki 

Wojennej (FrR ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko”) połączony z udziałem w międzynarodowym ćwiczeniu 

DYNAMIC MONGOOSE 2014. Podczas ćwiczenia realizowano zadania poszukiwania  

i zwalczania okrętów podwodnych, działania asymetryczne prowadzone przez pojedynczy okręt oraz we 
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współdziałaniu w ramach okrętowej grupy taktycznej, budowania zobrazowania sytuacji taktycznej na 

morzu oraz w powietrzu, a także uzupełniania zapasów bojowych w ruchu RAS (Replenishment at Sea). 

Ćwiczenie to składało się z epizodów taktycznych CASEX (Combined Antisubmarine Warfare Exercise), 

a zaangażowane w nie były jednostki nawodne, samoloty patrolowe, śmigłowce patrolowe i śmigłowce 

pokładowe oraz okręty podwodne. Rezultaty uzyskane przez ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko” zostały 

wysoko ocenione przez organizatorów ćwiczenia.  

W dniach 2-27 marca 2014 r. ORP „Gen. Tadeusz KOŚCIUSZKO” brał udział w rejsie nawigacyjno-

szkoleniowym wydzielonych sił Marynarki Wojennej połączonym z udziałem w międzynarodowym 

ćwiczeniu COLD RESPONSE 2014. Podczas ćwiczenia realizowano zadania kompleksowej osłony 

lądowania desantu, prowadzenia zunifikowanych obron na przejściu morzem oraz budowania 

zobrazowania sytuacji taktycznej na morzu i w powietrzu. Dowódca ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”  

w trakcie ćwiczenia kierował obroną całego zespołu oraz pełnił funkcję ASWC (Anti-Submarine Warfare 

Commander). Wszystkie zadania i epizody taktyczne zostały zrealizowane. 

W dniach 5-27 maja 2014 r. niszczyciel min ORP FLAMING brał udział w Stałym Zespole Sił Obrony 

Przeciwminowej NATO-Grupa 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1), w tym w rejsie 

nawigacyjno-szkoleniowym wydzielonych Sił MW (ORP „FLAMING”, ośmiu żołnierzy z Grupy Nurków 

Minerów) połączonym z udziałem w międzynarodowym ćwiczeniu OPEN SPIRIT 2014. Ćwiczenie miało 

na celu wyszukiwanie i usuwanie min oraz innych niewybuchów, a także promowanie wzajemnej 

współpracy i zapoznania się uczestniczących w nich sił zbrojnych, w wyznaczonych obszarach w obrębie 

wód terytorialnych Łotwy i jej wyłącznej strefy ekonomicznej. Głównymi etapami działań było 

poszukiwanie, wykrywanie, rozpoznanie i neutralizacja podwodnych obiektów, które mogłyby stanowić 

zagrożenie dla bezpiecznej żeglugi. Chodziło przede wszystkim o obiekty militarne (miny, torpedy, 

bomby, itp.) pochodzące z okresu I i II wojny światowej. Do działań przeciwminowych wykorzystywane 

były stacje hydroakustyczne, zdalnie sterowane pojazdy podwodne oraz grupy nurków minerów. Należy 

podkreślić, że dno Bałtyku nadal kryje wiele niebezpiecznych niewypałów i niewybuchów pozostałych po 

obu wojnach światowych. Do dzisiaj na dnie Bałtyku zalega uzbrojenie - miny morskie, torpedy bojowe  

i bomby lotnicze, które stanowią potencjalne zagrożenie dla żeglugi. Udział w ćwiczeniu pozwolił na 

doskonalenie umiejętności współpracy i prowadzenia działań z siłami innych państw w ramach wojny 

minowej.  

W dniach 6-21 czerwca 2014 r. wydzielone siły Marynarki Wojennej (ORP „GOPŁO”, ORP „ŚNIARDWY”, 

ORP „SARBSKO”, ORP „NECKO”, ORP „WICKO”) uczestniczyły w międzynarodowym ćwiczeniu 

BALTOPS 2014 (Baltic Operations). Ćwiczenie to było organizowane przez dowództwo europejskie sił 

Stanów Zjednoczonych HQ USEUCOM, a odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie był dowódca VI 

Floty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych COMSIXTHFLT (C6F). Ćwiczenie realizowane było  

w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju. Głównymi zadaniami Marynarki Wojennej w ramach działań 

połączonych były działania przeciwminowe i zwalczanie okrętów podwodnych oraz identyfikacja  

i zwalczanie zagrożeń asymetrycznych. 

W dniach 25 sierpnia-15 września 2014 r. przeprowadzono rejs nawigacyjno-szkoleniowy wydzielonych 

sił Marynarki Wojennej (NiM ORP „MEWA”, trzy TRB ORP „NAKŁO”, ORP „DRUŻNO”, ORP „HAŃCZA”) 

połączony z udziałem w międzynarodowym ćwiczeniu NORTHERN COASTS 2014, w trakcie którego 

okręty weszły do portów Turku i Hanko w Republice Finlandii. 

W dniach 12-23 maja 2014 r. OP ORP „SĘP”, ORat ORP „LECH”, ODS OPM ORP „Kontradmirał X. 

CZERNICKI”, FrR ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”, OH ORP „ARCTOWSKI”, dwa KRat ORP „ZBYSZKO”  

i ORP „MAĆKO”) uczestniczyły w sojuszniczym ćwiczeniu ratowniczym DYNAMIC MONARCH 2014. 

Ćwiczenie organizowane przez Sojusznicze Dowództwo Morskie MARCOM po raz pierwszy odbyło się 

na polskich wodach terytorialnych i po raz pierwszy w historii tego typu ćwiczenia funkcję państwa-

gospodarza pełniły Siły Zbrojne RP. Głównym celem ćwiczenia była demonstracja możliwości oraz 

międzynarodowa współpraca w zakresie udzielania pomocy uszkodzonemu okrętowi podwodnemu 

poprzez wydzielenie siły systemów ratowniczych oraz wymianę doświadczeń we wszystkich aspektach 
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związanych z ratowaniem życia załóg okrętów podwodnych będących w niebezpieczeństwie. Ratowanie 

załóg okrętów podwodnych uważane jest za jedną z najbardziej skomplikowanych operacji ratowniczych 

na morzu, która wymaga wykorzystania zaawansowanych technicznie systemów podwodnych oraz 

koordynacji działań załóg jednostek ratowniczych, służb medycznych i logistycznych. Marynarka Wojenna 

poprzez osoby funkcyjne i dyżurne służby operacyjne odgrywała pierwszoplanową rolę podczas fazy 

AMTT oraz Alert and Search (SERCHEX). Głównym celem fazy AMTT było sprawdzenie i doskonalenie 

narodowych procedur alarmowania i mobilizacji oraz planowania użycia sił w akcji udzielania pomocy 

załogom OOP będących w niebezpieczeństwie. Ponadto na czas ćwiczenia DYNAMIC MONARCH 2014 

funkcję SSRA sprawował zorganizowany zespół oficerów z Oddziału Ratownictwa Zarządu Morskiego 

Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych oraz Centrum Operacji 

Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego. Zakres ćwiczenia wykraczał poza obszar działalności Sił 

Zbrojnych RP i wymagał skoordynowania działań komórek organizacyjnych znajdujących się  

w strukturach MON, jak i jednostek administracji publicznej. 

W celu wsparcia narodowych i sojuszniczych dążeń w zakresie utrzymania niezakłóconego przepływu 

towarów drogą morską, przy minimalizacji wpływu na prowadzone operacje wojskowe, Dowództwo 

Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego (COM-DKM) 

współpracowało z NATO Shipping Centre (NSC), które jest stałym elementem organizacji NCAGS (Naval 

Cooperation and Guidance for Shipping), funkcjonującym przy Dowódcy Komponentu Morskiego NATO. 

NCAGS jest organizacją NATO przeznaczoną do wsparcia działań flot wojennych i handlowych w czasie 

pokoju, kryzysu oraz działań zbrojnych. Praca organizacji wiąże się przede wszystkim z doradztwem  

i pośrednictwem pomiędzy marynarkami wojennymi a organizacjami cywilnymi, które korzystają ze 

wspólnych dróg morskich. Zakres działań NSC na rzecz żeglugi nie ogranicza się do obszaru Bałtyku, ale 

obejmuje również akwen Morza Śródziemnego oraz Oceanu Indyjskiego.  

Przedstawiciele Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego (COM-DKM) 

realizowali zadania w ramach uczestnictwa w międzynarodowej inicjatywie SUCBAS (Sea Surveillance 

Cooperation Baltic Sea). Celem tej inicjatywy jest zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach 

komunikacyjnych Morza Bałtyckiego i podejściach do niego poprzez wzajemną wymianę informacji. 

Członkami tej inicjatywy są kraje nadbałtyckie: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska  

i Szwecja.  

W systemie służb dyżurnych przekazywano informacje pomiędzy COM-DKM a Morskim Oddziałem 

Straży Granicznej, w zakresie ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Art. 19, 

ust. 2b oraz ust. 2d Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 

poz. 1997 wraz z późn. zm.) oraz innych ważnych zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo.  

W zakresie działań związanych z nadzorem i monitoringiem obszaru morskiego oraz integracji wojskowo-

cywilnej utrzymywano stałe kontakty robocze COM-DKM z Urzędami Morskimi i Strażą Graniczną, 

zapewniające wymianę informacji dotyczących funkcjonowania Systemu Wymiany Informacji 

Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) oraz innych aspektów współpracy w dziedzinie szeroko pojętego 

bezpieczeństwa morskiego.  

Przedstawiciele COM-DKM uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej państw nadbałtyckich ds. 

konwencjonalnych historycznych obiektów niebezpiecznych - BOSB WG (Baltic Ordnance Safety Board 

Working Group). W skład BOSB WG wchodzą przedstawiciele marynarek wojennych: Danii, Estonii, 

Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski oraz Szwecji. Celem działalności grupy jest gromadzenie oraz 

wymiana informacji dotyczących konwencjonalnych historycznych obiektów niebezpiecznych 

pochodzących z okresu I i II wojny światowej, w celu zwiększenia efektywności prowadzonych operacji 

oczyszczania Morza Bałtyckiego z min morskich i innych środków wybuchowych (np. podczas operacji 

OPEN SPIRIT). 

W 2014 r. na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przesłano z COM-DKM do grupy 

HELCOM SUBMERGED (HELCOM expert group on environmental risks of hazardous submerged 

objects) dostępne materiały dotyczące historycznych zagród minowych postawionych na Bałtyku,  
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w granicach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Jednym z zadań grupy jest stworzenie wspólnego 

raportu HELCOM w sprawie oceny zagrożenia dla środowiska Morza Bałtyckiego powodowanego przez 

zatopione obiekty niebezpieczne. 

5. Działania Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) będąc służbą zabezpieczenia nawigacyjno-

hydrograficznego i meteorologiczno-oceanograficznego Marynarki Wojennej RP, wypełniało jednocześnie 

zadania państwowej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii  

i kartografii morskiej. BHMW realizowało szereg przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem żeglugi 

na obszarach morskich RP na forum krajowym i międzynarodowym. Wypełniając zadania Krajowego 

Koordynatora Ostrzeżeń Nawigacyjnych (National Coordinator Navigational Warnings), BHMW 

uczestniczyło w procesie wymiany Morskiej Informacji Bezpieczeństwa (Maritime Safety Information - 

MSI) w ramach funkcjonowania podobszaru BALTICO oraz koordynowało wszelkie działania z tym 

związane, jeżeli dotyczyły obszarów morskich RP. Koordynacja dotyczyła między innymi działań takich 

instytucji jak: urzędy morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, Morski Oddział Straży Granicznej, 

Uniwersytet Gdański, Lotos-Petrobaltic, Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Pogłębiarskich, Instytut 

Morski w Gdańsku, systemy VTS Zatoka, VTMS Szczecin-Świnoujście, Słupsk Traffic Control. W 2014 r. 

wydano łącznie 232 ostrzeżenia nawigacyjne dotyczące działań na morzu prowadzonych na obszarach 

morskich RP, w tym zamykanie i ogłaszanie jako niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa stref  

i poligonów morskich, operacji holowania platform wiertniczych, niesprawności nawigacyjnego 

oznakowania stałego i pływającego, prac badawczych wykonywanych przez jednostki polskie  

i zagraniczne. 

Biuro kontynuowało opracowanie i wydawanie zeszytów pn. „Wiadomości Żeglarskie”, które od 1 stycznia 

2013 r. rozpowszechniane są wyłącznie w formie elektronicznej ogólnodostępnej na stronie internetowej 

BHMW. Kontynuowano również opracowanie informacji związanej z prowadzeniem korekty publikacji 

nautycznych BHMW w oparciu o dane przetwarzane z zagranicznych map i publikacji nautycznych  

z państw obszaru Morza Bałtyckiego (GE, DK, SE, FI, RU, EST, LV, LT). 

Biuro utrzymywało również serwis internetowy dotyczący ostrzeżeń nawigacyjnych prowadzony na bazie 

strony internetowej BHMW z uwzględnieniem treści ostrzeżeń Subarea, Coastal i Local 

rozpowszechnianych przez BALTICO, BHMW oraz urzędy morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Serwis 

ten ma za zadanie ułatwić dostęp do jednolitej informacji o ostrzeżeniach nawigacyjnych wszystkim 

użytkownikom morza. 

Wypełniając zadania w zakresie kartografii morskiej BHMW utrzymywało kolekcję 58 map morskich dla 

obszaru Morza Bałtyckiego, z których 15 należy do kolekcji międzynarodowej (INT). W 2014 r. wydano 

ogółem 15 map morskich, w tym 5 map kolekcji międzynarodowej. Ponadto w ramach zawartego 

porozumienia z Niemiecką Służbą Hydrograficzną (Federal Maritime and Hydrographic Agency - BSH), 

BHMW systematycznie opracowywało 3 zestawy „Map dla małych jednostek”, obejmujące swym 

zasięgiem polskie obszary morskie. W 2014 r. wydano dwa zestawy obejmujące Zatokę Pomorską  

i Zalew Szczeciński oraz obszar środkowej części Wybrzeża Polskiego, a także opracowano zestaw map 

dla małych jednostek na rejon Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, którego druk zaplanowano przed 

otwarciem sezonu żeglarskiego w 2015 r. 

Poza klasycznymi, papierowymi mapami morskimi BHMW utrzymywało serwis Elektroniczne Mapy 

Nawigacyjne (ENC), obejmujący swym zasięgiem polskie obszary morskie. Zgodnie z podpisanym przez 

Polskę (reprezentowaną przez BHMW) porozumieniem z Norweską Służbą Hydrograficzną (Norwegian 

Hydrographic Service - NHS) dystrybucję ENC, dla celów nawigacyjnych, prowadzono w ramach 

Regionalnego Centrum Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej PRIMAR (Stavanger, Norwegia). Dystrybucję 

ENC prowadzono w ramach utrzymywanego przez BHMW serwisu narodowego, poprzez który ENC były 

przekazywane na okręty Marynarki Wojennej RP oraz innym odbiorcom wojskowym. W ramach 

oddzielnych umów i porozumień odbiorcami ENC były między innymi: Morski Oddział Straży Granicznej, 

Służby Ratownicze, Urzędy Morskie, instytucje rządowe i uczelnie morskie. W ramach podpisanych 
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umów licencyjnych przekazywano ENC podmiotom prywatnym w celu tworzenia produktów pochodnych 

(DPP) lub formatów systemowych (SENC). 

Przedstawiciele BHMW uczestniczyli w pracach komitetów i grup roboczych międzynarodowych 

organizacji morskich: 

- Nadzwyczajna Konferencja Hydrograficzna zorganizowana przez Międzynarodowe Biuro 

Hydrograficzne (International Hydrographic Bureau - IHB) realizujące zadania Międzynarodowej 

Organizacji Hydrograficznej (International Hydrographic Organization - IHO). Podczas tej konferencji 

przyjęto propozycje dokonania zmian w zakresie budżetu IHO, funkcjonowania struktur IHB oraz 

określono kierunki działania IHO na nadchodzące lata, w tym wprowadzenia idei tzw. Crowd-Sourcing 

Bathymetry oraz opracowania zasad realizacji pomiarów wykonywanych za pomocą systemów LIDAR;  

6-10 października 2014 r., Monaco; 

- Komitet Standardów i Serwisów Hydrograficznych (The Hydrographic Services and Standards 

Committee - HSSC) jest jednym z dwu głównych komitetów IHO, zajmującym się kierowaniem pracami 

nad utrzymywaniem i rozwojem obecnych standardów hydrograficznych oraz wdrażaniem nowych;  10-15 

listopada 2014 r., Chile; 

- Komitet Doradczy PRIMAR (PRIMAR Advisory Committee - PAC) stanowi najwyższą władzę 

zarządzającą Regionalnego Centrum Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej PRIMAR i zajmuje się 

strategicznymi aspektami funkcjonowania PRIMAR. Przedstawiciel BHMW został wybrany 

przewodniczącym tego komitetu na kolejne dwa lata ; 25-26 listopada 2014 r., Chorwacja; 

- Konferencja Hydrograficzna Państw Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Hydrographic Conference - BSHC), 

która ma za zadanie koordynację współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji zadań 

hydrograficznych na obszarze Morza Bałtyckiego przez państwa nadbrzeżne; 18-20 czerwca 2014 r., 

Łotwa; 

- Podkomitet Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwań i Ratownictwa (Navigation, 

Communications and Search and Rescue - NCSR) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International 

Maritime Organization - IMO). Podkomitet zajmuje się tematyką z zakresu tras żeglugowych, systemów 

meldunkowych, systemów rozgraniczenia ruchu, E-nawigacji, standardów systemów ECDIS,  

rozpowszechniania ostrzeżeń nawigacyjnych Służby NAVTEX w ramach światowego systemu 

NAVAREA, wymagań technicznych urządzeń okrętowych LRIT, problematyki dotyczącej SAR, przeglądu 

wytycznych w zakresie wykorzystania Systemów Automatycznej Identyfikacji (AIS) i norm 

eksploatacyjnych dla urządzeń radiokomunikacyjnych. Przedstawiciele Biura uczestniczyli w obradach 

jako specjaliści wspierający polską delegację; 30 czerwca - 4 lipca 2014 r., Wielka Brytania; 

- spotkanie Krajowych Koordynatorów Ostrzeżeń Nawigacyjnych państw regionu Morza Bałtyckiego 

(Baltico Meeting). Spotkania te odbywające się co dwa lata i mają na celu zharmonizowanie i poprawienie 

serwisu związanego z rozpowszechnianiem wiadomości MSI poprzez wymianę doświadczeń i poznanie 

systemów wymiany informacji państw nadbałtyckich; 14-15 maja 2014 r., Łotwa. 

W ramach realizacji projektu HELCOM BHMW koordynowało prace hydrograficzne na zalecanych 

trasach żeglugowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej EEZ (CAT I). W 2014 r. wykonano 

pomiary hydrograficzne na kolejnych odcinkach tras, o powierzchni około 220,5 km². Do wykonania 

pozostało 2168 km². 

Kontynuowano modernizację hydrograficznego sprzętu pomiarowego, w tym zakupiono m.in. cztery 

nowoczesne motorówki hydrograficzne wraz z wyposażeniem umożliwiającym wykonywanie 

kompleksowych pomiarów hydrograficznych zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji 

Hydrograficznej. Doposażono też okręty hydrograficzne Marynarki Wojennej w systemy nawigacji 

podwodnej oraz pojazdy podwodne, sonary holowane oraz inny sprzęt umożliwiający podniesienie 

jakości i wiarygodności wykonywanych pomiarów. Zakupiono System Jednolitej Bazy Danych Morskiej 
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Informacji Geoprzestrzennej (HPD) pozwalający na tworzenie map morskich oraz opracowywanie 

publikacji nautycznych z jednej centralnej bazy danych. 

VIII. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych mórz i oceanów. 

1.Działalność Wspólnej Organizacji Interoceanmetal. 

Wspólna Organizacja Interoceanmetal (IOM) jest podmiotem prawa międzynarodowego, która występuje 

w obrocie prawno-międzynarodowym jako organizacja międzynarodowa o charakterze rządowym. 

Zgodnie z podpisanym 29 marca 2001 r. Kontraktem z Międzynarodową Organizacją dna Morskiego IOM 

posiada status Kontraktora, który daje IOM wyłączne prawo do badań nad zagospodarowaniem konkrecji 

polimetalicznych w ujawnionym obszarze wydobywczym o powierzchni 75000 km2 zlokalizowanym we 

wschodniej części strefy Clarion-Clipperton na Pacyfiku. Interoceanmetal prowadzi działalność poza 

granicami jurysdykcji narodowej zgodnie z reżimem prawnym określonym w Konwencji Prawa Morza 

UNCLOS. 

W 2014 r. IOM prowadził badania w zakresie rozpoznania geologicznego oraz eksploracji i badań 

środowiska oceanicznego. Badania prowadzone były w ramach rejsu badawczego w kwietniu i maju 2014 

roku. Głównym zadaniem ekspedycji było rozpoznanie i stworzenie dokumentacji geologicznej nowego 

bloku eksploracyjnego o pow. 3 000 kilometrów kwadratowych, w przyszłości obszaru wydobywczego  

o zwiększonym stopniu rozpoznania umożliwiającym wyliczenie zapasów konkrecji polimetalicznych. 

Pierwszy obszar wydobywczy IOM o powierzchni 5 000 kilometrów kwadratowych wydzielony został  

w czasie ekspedycji w 2009 r. Obecnie dwa obszary o łącznej powierzchni 8 000 kilometrów 

kwadratowych zawierają zasoby, które zapewnią wydobycie przemysłowe w ciągu 20 lat eksploatacji, 

przy wydobyciu rocznym do 3 mln ton konkrecji. Gwarancja 20 lat korzystania z zasobów jest jednym  

z warunków przystąpienia do opracowania studium wykonalności projektu.  

W trakcie rejsu wykonywano badania polegające na pobraniu próbek konkrecji dla celów analizy 

statystycznej zasobów oraz analizy chemicznej zawartości metali perspektywicznych. W oparciu  

o pobrane próbki przeprowadzono również analizę tła biologicznego. Dodatkowo w celu potwierdzenia 

ciągłości złoża wykonano bezkontaktowe profilowanie fotograficzne oraz badania sonarem bocznym, 

łączna długość wykopanych profili wyniosła 640 km. Ponadto podczas rejsu odebrano próbę konkrecji 

polimetalicznych o wadze dwóch ton, która posłuży do przygotowania pilotowej próby uzyskania metali  

i oceny ekonomicznej metalurgicznego procesu przeróbki konkrecji. W chwili obecnej prowadzone są 

prace przygotowawcze polegające na określeniu ram eksperymentu, przyjęciu technologii i zakresu 

badań. 

Obecnie prowadzone są prace analityczne związane z oceną uzyskanych wyników we współpracy  

z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Techniczno-Chemicznym z Pragi, 

naukowcami z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Państwowym Słowackim Instytutem Geologicznym im. 

Dionyza Stura. Interoceanmetal przystąpił również do międzynarodowego konsorcjum naukowo-

rozwojowego „Deep Sea Mining Alliance” w siedzibą w Hamburgu, zrzeszającego podmioty komercyjne  

i naukowe współpracujące w kierunku przyszłego wydobycia głębokowodnych złóż oceanicznych.  

W 2014 r. Interoceanmetal współpracował z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (International 

Seabed Authority - ISA) w ramach przygotowania przepisów prawnych związanych z przedłużaniem 

licencji eksploracyjnych w ramach obecnego kontraktu oraz w zakresie regulacji związanych ze 

standaryzacją przygotowania raportów dla klasyfikacji głębokowodnych złóż konkrecji polimetalicznych. 

Standardy te są częścią przygotowywanego przez ISA kodeksu wydobywczego. 

IX. Sytuacja przemysłu stoczniowego w Polsce. 

Polski przemysł stoczniowy obejmuje budowę i remonty statków morskich, łodzi rekreacyjnych, a także 

budowę kadłubów, bloków, sekcji, nadbudówek, konstrukcji stalowych. Na rzecz tego przemysłu działa 

kilkadziesiąt firm, produkujących wyposażenie statków oraz setki podmiotów kooperacyjnych 

świadczących szeroką gamę usług dla stoczni. Przemysł ten jest jednym z największych tego typu  

w Europie - zapewnia około 20 tys. miejsc pracy i łączne roczne przychody na poziomie ok. 8 mld zł  
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(ok. 2 mld euro). Charakteryzuje go ścisły związek pomiędzy aktualną i prognozowaną kondycją 

gospodarki światowej. Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym przeważająca część polskich stoczni  

z powodzeniem konkurowała na rynkach europejskich. W dobrej kondycji były stocznie i firmy z Grupy 

Remontowa S.A., mające portfele wypełnione kontraktami na remonty, przebudowy oraz budowy nowych 

statków.  

Sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego uwarunkowana jest kształtowaniem się koniunktury  

w sektorze okrętowym nie tylko w samej Europie, ale również na świecie. Obecnie światowa produkcja 

statków w ponad 85% realizowana jest przez kraje azjatyckie, a portfel zamówień tych krajów stanowi 

niemal 90% światowych zamówień. Głównymi graczami na światowym rynku statków są: Korea Płd., 

Japonia, a w ostatnich latach także Chiny, które na koniec 2014 r. uplasowały się na drugim miejscu na 

świecie (po Korei Płd) pod względem wartości portfela zamówień na statki (90 mld USD).  

Aktualna sytuacja na rynku światowym skłania polskie firmy z sektora stoczniowego do coraz większej 

dywersyfikacji działalności. Dominacja stoczni azjatyckich na rynku budowy statków wymusiła na 

stoczniach polskich zmianę w strukturze produkcji. Stocznie te dostrzegły niszę rynkową związaną  

z produkcją i podwykonawstwem jednostek specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, ale także  

o dużej pracochłonności. Wśród jednostek, na które wciąż rośnie zapotrzebowanie są m.in. statki 

techniczne do obsługi offshore (przemysłu związanego z wydobyciem ropy i gazu z dna morskiego) oraz 

wież wiatrowych, a także jednostki spełniające nowe, podwyższone wymagania w zakresie emisji spalin.  

Przemysł ten jest także jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi polskiej gospodarki, charakteryzującą 

się nowoczesną technologią, zaawansowaną wiedzą projektową i wysokimi standardami bezpieczeństwa 

pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.  

Najciekawszymi jednostkami budowanymi w 2014 r. przez polskie stocznie były: 

- specjalistyczny statek przeznaczony do układania, podnoszenia i konserwacji kabli podmorskich  

w obrębie farm wiatrowych oraz podmorskich złóż ropy naftowej i gazu dla jednego z największych 

norweskich operatorów floty offshore. Realizacja tego kontraktu jest bardzo ważna dla całej branży 

okrętowej w Polsce. Będzie to najbardziej zaawansowany technicznie statek, jaki był kiedykolwiek 

zbudowany w polskiej stoczni. Jednostka ta budowana jest w całości w Stoczni „Remontowa 

Shipbuilding” w Gdańsku, począwszy od opracowania projektu roboczego, przez budowę kadłuba  

o nowatorskim kształcie, aż po wyposażenie w najnowocześniejsze systemy nawigacyjne, napęd 

spalinowo-elektryczny oraz system układania podmorskich łączy kablowych,  

- prom pasażersko-samochodowy z napędem gazowo-elektrycznym dla duńskiego armatora. Statek 

będzie jednym z największych promów gazowych budowanych w „Remontowa Shipbuilding”, 

- nowoczesny wielozadaniowy statek badawczo-szkoleniowy dla Nigeryjskiego Instytutu Oceanografii  

i Badań Morza.  

Obok w pełni wyposażonych jednostek, polskie stocznie budują także częściowo wyposażone kadłuby 

głównie dla europejskich stoczni skandynawskich, niemieckich i holenderskich. Polski przemysł 

stoczniowy specjalizuje się również w budowie bloków i sekcji kadłuba głównie dla odbiorców 

niemieckich, norweskich, francuskich oraz amerykańskich. Są to trudne i wymagające wysokich 

umiejętności sekcje nadbudówek na statki pasażerskie i skrajne bloki statków, np. gruszki dziobowe. 

W  2014 r. działało w Polsce 12 dużych i średnich  stoczni  zajmujących  się  budową  statków. Dwie 

największe stocznie produkcyjne to: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku (dawna Stocznia 

Północna S.A.), wchodząca w skład grupy kapitałowej „Remontowa” S.A. oraz Stocznia Gdańsk S.A. 

Trzecią znaczącą stocznią jest Crist S.A. specjalizująca się w budowie statków technicznych do obsługi 

offshore i wież wiatrowych.  

W 2014 r. portfel zamówień polskich stoczni wyniósł 19 jednostek i 6 kadłubów o łącznej wartości 800 

mln euro, a wielkość produkcji wyniosła 8 statków oraz 6 kadłubów o łącznej wartości ok. 400 mln euro.  

Statki zbudowane w 2014 r. to trzy jednostki typu PSV (Platform Supply Vessel), dwa lodołamacze (dla 
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie), jeden prom i jeden statek rybacki  

o charakterze badawczym. 

W Polsce działa również 10 dużych i średnich stoczni zajmujących się remontami i przebudowami 

statków. Istnieje także kilkadziesiąt mniejszych firm, które zajmują się wykonywaniem usług remontowych 

jednostek pływających. Według danych na koniec 2014 r. w dużych i średnich polskich stoczniach 

wyremontowano 600 jednostek o wartości niemal 280 mln euro, z tego ok. 240 mln euro wyniosła wartość 

remontowanych statków dla armatorów zagranicznych. W Polsce remontuje się najwięcej statków 

rybackich (fishing vessels), drobnicowców (general cargo), statków specjalistycznych (special service 

ship), chemikaliowców (chemical tanker), pojazdowców (ro-ro cargo /ro-ro passanger vessel). 

Polskie stocznie remontowe w 2014 r. stanowiły silną konkurencję dla wiodących stoczni europejskich  

i świadczyły specjalistyczne usługi w zakresie podnoszenia standardów eksploatowanych statków  

i platform offshore, dostosowując te jednostki do coraz bardziej restrykcyjnych norm w dziedzinie ekologii. 

Drogą podniesienia konkurencyjności polskich stoczni, podobnie jak w krajach UE, jest przeorientowanie 

produkcji w kierunku statków o wysokiej złożoności technologicznej oraz poszukiwanie produktów 

niszowych (np.: wież wiatrowych i fundamentów do ich posadowienia), co wymaga zastosowania 

rozwiązań innowacyjnych. Dla odzyskania znaczącej pozycji, działania polskich stoczni skierowane są  

w następujących obszarach: promowanie rozwoju „green ships”, tj. statków przyjaznych środowisku, 

wspieranie inicjatyw dla rozwoju statków specjalistycznych, intensyfikacja działalności badawczo - 

rozwojowej. Takie działania podjęły w 2014 r. zarządy polskich stoczni zarówno produkcyjnych, jak  

i remontowych. Realizacja powyższych inicjatyw wiąże się z koniecznością angażowania znacznych 

środków  finansowych. 

Poza rozwojem przemysłu offshore na świecie obserwowany jest także rozwój morskiej energetyki 

wiatrowej, co spowodowało znaczny wzrost produkcji morskich wież wiatrowych, a także statków do ich 

przewozu i ich posadowienia. Zapotrzebowanie na takie statki z roku na rok systematycznie wzrasta. 

Ministerstwo Gospodarki podejmuje wiele działań ukierunkowanych na poprawę efektywności wspierania 

innowacyjności i przedsiębiorczości oraz stymulowania współpracy pomiędzy biznesem  

a uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi. Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki Program 

Rozwoju Przedsiębiorstw, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. zawiera kompleksowy 

system wsparcia przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu innowacyjności. Integralną 

część tego Programu stanowi dokument pt.: „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, wskazujący dziedziny 

działalności badawczo-rozwojowej i innowacji, w których Polska może dysponować dużym potencjałem 

rozwojowym oraz wypracować przewagę konkurencyjną w Europie i na świecie. Na dziedziny te będzie 

ukierunkowane wsparcie m.in. w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 z Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Ze środków pochodzących z tego Programu finansowane będą również sektorowe programy badawcze, 

w których uczestniczyć będą przedsiębiorcy i jednostki badawczo-rozwojowe. W 2014 r. Polskie Forum 

Przemysłu Offshore złożyło do Narodowego Centrum Badań i Certyfikacji wniosek o ustanowienie 

programu sektorowego INNO-OFFSHORE, mającego na celu rozwój badań naukowych oraz prac 

rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami przemysłu. 

Na przestrzeni ostatnich lat polski przemysł jachtowy stał się liderem wśród europejskich producentów 

średnich jachtów żaglowych o długości do 7,5 m oraz motorówek o długości do 9 m. Rocznie 

produkowanych jest w Polsce ok. 20 tys. jednostek pływających o wartości ok. 150 mln euro. Polskie 

jachty, będące synonimem wysokiej jakości, cieszą się dużym uznaniem nabywców, o czym świadczy 

bardzo wysoki poziom eksportu - ponad 90% produkcji jachtów przeznaczona jest na eksport. Głównymi 

odbiorcami są: Francja, Norwegia, Niemcy, Skandynawia, Holandia, W ielka Brytania. Kilka stoczni 

produkuje także superkomfortowe duże jednostki o wartości kilkuset tysięcy euro, których nabywcami są 

klienci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Emiratów Arabskich oraz Niemiec. 
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Sektor jachtowy został wytypowany przez Ministerstwo Gospodarki jako jedna z 15 gałęzi przemysłu, 

które są wspierane przez rząd na forum międzynarodowym. Ministerstwo Gospodarki w 2014 r. 

realizowało projekt systemowy  pt.: „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”  

w ramach poddziałania 6.5.1 Program Operacyjny Inteligentna Gospodarka. Celem projektu było 

wzmocnienie konkurencyjności przemysłu jachtowego poprzez poprawę jej wizerunku  wśród partnerów 

międzynarodowych oraz dostępu do informacji o Polsce i możliwościach nawiązania kontaktów 

gospodarczych. 

X. Planowanie przestrzenne na morzu i lądzie. 

1. Prace w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego polskich 

obszarów morskich. 

W dniu 7 marca 2014 r. w Gdyni została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni 

(działającym w imieniu własnym oraz w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie, na podstawie zawartego porozumienia z dnia 14 listopada 2013 r.)  

a Instytutem Morskim w Gdańsku na opracowanie „Studium uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”. Dokument ten będzie 

określał uwarunkowania przestrzenne, prawne, gospodarcze, społeczne i przyrodnicze dla potrzeb 

sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. W ramach umowy 

zorganizowano m.in. dwa spotkania konsultacyjne poświęcone prowadzonym pracom nad 

przygotowaniem studium, podczas których zainteresowane strony mogły zgłaszać swoje uwagi i wnioski 

do uwzględnienia w opracowaniu.  

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadziło prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy  

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw, 

który ma na celu wdrożenie do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich 

(Dz. Urz. UE L nr 257, str. 135). Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek 

implementacji jej do prawa krajowego najpóźniej do dnia 18 września 2016 r. oraz obowiązek 

opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich do dnia 31 marca 2021 r.  

Planowana zmiana ustawy wprowadzi regulację dotyczącą procedury opracowania planów 

zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Procedura ta dokładnie określa etapy 

opracowania planów z uwzględnieniem dokonania konsultacji i uzgodnień społecznych. Dopóki regulacja 

nie zostanie wprowadzona opracowanie planów nie będzie możliwe i tym samym Polska nie wywiąże się 

terminowo z obowiązków nałożonych w dyrektywie.  

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla polskich obszarów morskich będzie 

procesem złożonym i długotrwałym, wymagającym przeprowadzenia badań środowiskowych, 

transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, a przede wszystkim uzgodnień społecznych. Prace 

nad opracowaniem projektu planu będą trwały około sześciu lat i zostały podzielone na pięć etapów: 

- opracowanie Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 

morskich - rozpoczęcie początek 2014 r., zakończenie prac 2015 r.; 

- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali  

1 : 200 000 - rozpoczęcie  połowa 2015 r., zakończenie koniec 2018 r.; 

- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego - 

rozpoczęcie  koniec 2015 r., zakończenie koniec 2018 r.; 

- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Wiślanego - rozpoczęcie  

2017 r., zakończenie koniec 2020 r.; 
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- opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych oraz 

projektów planów szczegółowych dla wybranych akwenów - rozpoczęcie 2017 r., zakończenie  

2022 r. 

Niezbędne jest również wprowadzenie przepisów regulujących przebieg linii podstawowej morza 

terytorialnego. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  

i administracji morskiej wprowadzi delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego 

przebieg linii podstawowej. Jest to linia, od której zgodnie z międzynarodową Konwencją Narodów 

Zjednoczonych o prawie morza, sporządzoną w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. 2002 Nr 59, 

poz. 543), mierzona jest szerokość morza terytorialnego i określana jego zewnętrzna granica. Tym 

samym, linia podstawowa warunkuje również poprawne określenie wewnętrznej granicy wyłącznej strefy 

ekonomicznej. Morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne są integralną częścią terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Brak precyzyjnie określonej linii podstawowej z podaniem współrzędnych 

geodezyjnych powoduje, że Polska nie ma precyzyjnie określonej granicy morskiej państwa, co skutkuje 

brakiem podstaw do ewentualnego dowiedzenia prawnego przebiegu północnej granicy morza 

terytorialnego w przypadku sporu międzynarodowego. Wszystkie kraje akwenu bałtyckiego, w tym kraje 

sąsiadujące z Polską od strony morza, tj. Niemcy, Dania, Szwecja i Rosja, mają określoną linię 

podstawową za pomocą współrzędnych. Linia podstawowa określa jednoznacznie najbardziej stabilną 

linię tworzącą granice gmin, obecnie szerokość morza terytorialnego określa się względem linii brzegu. 

Linia brzegu morskiego ustalana zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) na wielu odcinkach jest prawnie zdezaktualizowana i mocno zmienna  

w czasie. Co więcej, ustalona prawnie linia brzegu morskiego znajduje się niejednokrotnie w odległości 

przekraczającej 100 m od ustalonej zgodnie z przyjętymi zasadami linii podstawowej, skutkując 

nieobjęciem ewidencją gruntów i budynków obszaru Polski (morskich wód wewnętrznych) położonego 

między tymi liniami. Jedynie w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni jest to obszar 

ok. 14 km2. 

W czerwcu 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podjęło działania mające na celu wpisanie 

zadania pn. opracowanie morskich planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 

morskich do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Zadanie to 

zostało wpisane w trybie pozakonkursowym w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11 i cel szczegółowy  

5 „Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych”. Kwota 

przyznana wynosi 14 400 000 zł, co dokładnie odpowiada potrzebom zgłoszonym przez urzędy morskie. 

Całe zadanie zostało podzielone na etapy, które przed realizacją każdorazowo powinny zostać 

zaakceptowane przez Komitet Monitorujący PO WER. W dniu 24 grudnia 2014 r. Komitet Monitorujący 

PO WER w drodze uchwały zatwierdził projekt koncepcyjny pt.: „Projekt planu zagospodarowania 

przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1: 200 000”, będący pierwszym i najważniejszym 

etapem w realizacji całego zadania. Kwota planowanych wydatków w tym etapie wynosi około 7 mln zł. 

Następnym krokiem do uzyskania środków jest akceptacja wniosku o dofinansowanie przez Instytucję 

Pośredniczącą w wykonaniu Programu. 

2. Aktywność przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej na Forum VASAB. 

Komitet Planowania Przestrzennego i Rozwoju VASAB (Committee on Spatial Development of the Baltic 

Sea Region) jest forum współpracy międzynarodowej w obszarze planowania przestrzennego, 

obejmującym wszystkie kraje bałtyckie oraz Białoruś, a także - po przerwie trwającej od 2003 r. - 

Norwegię. Kraje członkowskie są reprezentowane przez ministrów odpowiedzialnych za rozwój  

i planowanie przestrzenne (Polskę reprezentuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), Niemcy i Rosja 

biorą udział w tej współpracy również poprzez reprezentantów regionów nadmorskich (landów  

w Niemczech oraz republik i okręgów w Rosji). Najważniejszym zadaniem, które stoi przed Komitetem 

VASAB jest opracowanie Długookresowej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego Regionu Morza 

Bałtyckiego (Long-term Perspective on Spatial Development in the Baltic Sea Region - LTP/BSR).  
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Komitetowi przewodziła do końca czerwca 2014 r. Finlandia, natomiast w lipcu 2014 r. przewodnictwo 

objęła Estonia. W 2014 r. odbyły się następujące spotkania: 

- cztery posiedzenia Komitetu VASAB - w Warszawie (11-12 lutego), w Kopenhadze (10-11 kwietnia), 

w Helsinkach (24-26 czerwca) oraz w Tallinie (4 września),  

- dwa posiedzenia Wspólnej Grupy Roboczej HELCOM-VASAB ds. morskiego planowania 

przestrzennego.  

Ważną rolą Komitetu VASAB w 2014 r. było pełnienie funkcji lidera Akcji Horyzontalnej w Planowaniu 

Przestrzennym w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz współuczestniczenie  

z HELCOM w wielu projektach dotyczących planowania przestrzennego na morzu.  

Najważniejszym z nich był projekt „PartiSEApate”, stanowiący kontynuację projektu „BalticSeaPlan”, który 

wdraża ideę zarządzania wieloszczeblowego w transgranicznym morskim planowaniu przestrzennym.  

Na podstawie wyników działań i badań przeprowadzonych w ramach projektu w latach 2013 - 2014 

sformułowano zalecenia, które stanowić będą podstawę do opracowania zestawu wytycznych w sprawie 

morskiego planowania przestrzennego przez grupę roboczą HELCOM/VASAB w 2015 r.  

W dniach 17-18 czerwca 2014 r. przedstawiciele Polski uczestniczyli w konferencji podsumowującej  

projekt „PartiSEApate” pn. Baltic Maritime Spatial Planning Forum - PartiSEApate Conference w Rydze. 

Forum zorganizowane było przez Komitet VASAB oraz partnerów projektu PartiSEApate, którego celem 

było opracowanie koncepcji modelu ponadnarodowego instytucjonalnego planowania przestrzennego na 

Morzu Bałtyckim. W trakcie dwóch dni obrad w ośmiu panelach dyskusyjnych uczestniczyli 

przedstawiciele wszystkich krajów bałtyckich, prezentując referaty dotyczące różnych aspektów 

działalności związanej z wykorzystaniem Bałtyku. Skupiano się głównie na stosowaniu zaleceń zawartych 

w strategii Europa 2020 dla rozwoju obszarów morskich poprzez wsparcie „niebieskiego” i „zielonego” 

wzrostu. „Zielony wzrost” jest terminem opisującym ścieżkę wzrostu gospodarczego z wykorzystaniem 

zasobów naturalnych w sposób zrównoważony. Oznacza on stymulowanie wzrostu i rozwoju 

gospodarczego przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że zasoby naturalne będą mogły służyć dobru 

obecnych i przyszłych pokoleń. Natomiast „Niebieski wzrost” (blue growth) jest częścią strategii Europa 

2020 i odnosi się do kwestii potencjału gospodarczego oceanów, mórz i obszarów przybrzeżnych  

w kontekście zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, w harmonii ze środowiskiem morskim  

i poprzez współpracę pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi, w tym MŚP.  

Najważniejszym wydarzeniem 2014 roku była VIII Konferencja Ministrów ds. planowania przestrzennego  

i rozwoju, która odbyła się w dniach 25-26 września w Tallinie. Wydarzeniem towarzyszącym spotkaniu 

ministrów były obchody dwudziestolecia podpisania pierwszego strategicznego dokumentu, czyli „Wizji  

i Strategii Rozwoju Przestrzennego dla Morza Bałtyckiego do 2010”. Zaproszeni z tej okazji pionierzy 

współpracy w ramach VASAB analizowali stopień realizacji celów zawartych w pierwszych dokumentach 

zgodnie podkreślając, jak wiele udało się w tym czasie osiągnąć. Wartość współpracy ministrów  

ds. planowania przestrzennego i rozwoju regionu Morza Bałtyckiego oraz jej wkład w m inimalizowanie 

skutków podziału Europy widocznych po opadnięciu żelaznej kurtyny została podkreślona w specjalnym 

liście byłej Komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuty Hübner. 

Za największe dokonania VASAB zebrani uznali przyczynienie się Komitetu do wprowadzania 

programowania strategicznego we wszystkich państwach makroregionu oraz praktyczną wymianę 

doświadczeń we wszystkich aspektach rozwoju i planowania przestrzennego, ale także do wypracowania 

unikalnej w skali europejskiej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego. Przedstawicielom państw 

przedstawiony został postęp we wdrażaniu Deklaracji Wileńskiej z 2009 r. oraz w realizacji dokumentu 

„Long-term Perspective of the Territorial Development of the Baltic Sea Region”. Zaprezentowano 

również zmiany w rozwoju terytorialnym regionu, wynikające z analiz przeprowadzonych w trakcie prac 

nad projektem TeMo - Monitoring Terytorialny dla Regionu Morza Bałtyckiego, zrealizowanego w ramach 

ESPON.  
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Wszystkie delegacje przedstawiły oficjalne stanowiska oraz najistotniejsze z ich punktu widzenia 

zagadnienia dla dalszej współpracy. Zwrócono uwagę na konieczność wzmocnienia współpracy  

w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, a także podkreślono wagę budowy spójności społecznej, 

która stanowi jeden z wymiarów spójności terytorialnej. Uczestnicy za szczególnie istotną uznali rosnącą 

rolę miast różnej wielkości we współczesnej gospodarce i przestrzeni, która jednocześnie stanowi 

wyzwanie i powinna być ważnym tematem w agendzie VASAB. Kwestie miejskie obecne są we 

współpracy międzyrządowej państw członkowskich UE dla opracowania przyszłej Agendy Miejskiej UE. 

Doceniono postępy we wdrażaniu podejścia ukierunkowanego terytorialnie, które obecne jest na 

poziomie europejskim (Agenda Terytorialna UE 2020, raport „Place-based territorially sensitive and 

integreated approach”) i krajowym, zarówno w dokumentach strategicznych (m.in. Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030), jak i w Umowach Partnerstwa i Programach 

Operacyjnych. Podkreślono wagę wydarzenia jakim jest przyjęcie dla całego regionu Morza Bałtyckiego 

wspólnego celu w perspektywie 2017 r. oraz określenie spójnych krajowych ram dla morskiego 

planowania przestrzennego, zgodnie z podejściem eko-systemowym, co przyczyni się do sformułowania 

wspólnej wizji. Doceniono również rolę monitoringu terytorialnego, który dzięki dostarczaniu wiedzy  

o efektach prowadzonych polityk i aktualnych trendach przestrzennych umożliwia lepsze programowanie  

i wdrażanie polityk. Obecna na spotkaniu przedstawicielka Komisji Europejskiej podkreśliła niezwykle 

istotną, koordynacyjną rolę planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego dla realizacji celów 

Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz budowania niebieskiej gospodarki. 

Spotkanie zostało zakończone przyjęciem Deklaracji Ministrów, w której doceniono dotychczasowe 

osiągnięcia i sformułowano nowe wyzwania, wśród których najważniejsze to konieczność lepszej 

koordynacji działań prowadzonych w ramach polityk sektorowych, angażowanie we wspólne prace 

przedstawicieli samorządów i środowiska biznesu, konieczność aktywnego reagowania na zmiany 

klimatu wpływające w znaczącym stopniu na obszary przybrzeżne oraz niezapominanie o trwających 

przemianach ekonomicznych i społecznych, które w równie dużym stopniu oddziałują na przestrzeń. 

Wskazano też na konieczność kształcenia we wszystkich krajach młodych profesjonalistów związanych  

z tematyką planowania przestrzennego i rozwoju, którzy będą przyczyniać się do realizacji wizji zawartej 

w strategicznych dokumentach VASAB. Deklaracja Ministrów przyjęta w Tallinie przedłuża mandat 

Komitetu wskazując na wyzwania kierunkujące dalsze prace Komitetu.  

Od 1 lipca 2014 r. Polska weszła do Troiki VASAB na trzy kolejne lata, co wiąże się z dodatkowymi 

obowiązkami i czynnym udziałem w programowaniu prac Komitetu. Celem Polski jest kontynuowanie 

ważnych wątków dotychczasowej współpracy, ale także poruszenie innych aspektów planowania 

przestrzennego i rozwoju, istotnych z makroregionalnego i krajowego punktu widzenia. Wśród nich jako 

działania budujące spójność terytorialną, znajdą się kwestie miejskie, podejście ukierunkowane 

terytorialnie i wymiar terytorialny polityki rozwoju. Kwestie te znalazły się w ramowym programie 

przewodnictwa Polski w VASAB w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Priorytety polskiej 

prezydencji w VASAB przedstawiono również na konferencji Ministrów w Tallinie.  

XI. Rybołówstwo. 

1. Reforma Wspólnej Polityki Rybackiej. 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  

nr 1380/2013 w sprawie Wspólnej Polityki Rybołówstwa, czyli podstawowa regulacja w zakresie 

zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb).  

Nadrzędnym celem zreformowanej WPRyb jest położenie kresu przełowieniu i zapewnienie 

zrównoważonego charakteru rybołówstwa pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. 

WPRyb ma wspierać zapewnienie lepszej przyszłości zasobom ryb i rybołówstwu, a także środowisku 

morskiemu poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Celem 

reformy jest wspieranie zrównoważonego wzrostu w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz tworzenie 

możliwości zatrudnienia na obszarach przybrzeżnych i w ostatecznym rozrachunku zapewnienie 

obywatelom UE zaopatrzenia w zdrowe i trwałe zasoby rybne. Reforma przyczynić się ma również do 
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realizacji strategii Europa 2020 poprzez dążenie do osiągnięcia dobrych wyników gospodarczych  

w sektorze oraz większej spójności w regionach przybrzeżnych. Ważnym nowym elementem WPRyb jest 

regionalizacja procesu decyzyjnego co oznacza, że decyzje podejmowane będą w regionie Morza 

Bałtyckiego przez państwa członkowskie (ciałem regionalnym zrzeszającym dyrektorów ds. rybołówstwa 

jest BaltFish) i w formie rekomendacji przekazywane do KE, która przyjmować je będzie w drodze aktów 

delegowanych. 

Wspólna Polityka Rybołówstwa wprowadziła dużą zmianę w sposobie eksploatacji zasobów,  

czyli obowiązek wyładunku wszystkich połowów, który dla Morza Bałtyckiego wszedł w życie  

z dniem 1 stycznia 2015 r. Oznacza on, że wszystkie ryby niezależnie od ich wielkości z gatunków dorsz, 

śledź, szprot, łosoś i gładzica muszą być zaraportowane i wyładowane oraz odliczone od kwoty 

połowowej. Ma to na celu zaprzestanie marnotrawienia zasobów, gdyż do tej pory rybacy musieli 

wyrzucać za burtę ryby niewymiarowe, które ginęły. Działanie to ma wspierać odbudowę zasobów oraz 

zachowanie ich na zrównoważonym poziomie. Rybak przez stosowanie odpowiednich technik 

połowowych ma być odpowiedzialny za połowy i ekonomikę prowadzenia działalności połowowej. Należy 

wskazać, że wyładowane ryby poniżej wymiaru ochronnego, które będą zliczone z kwoty połowowej, nie 

będą mogły być sprzedane w celach konsumpcyjnych, lecz przeznaczone na inne cele, np. paszę dla 

zwierząt, farmaceutyki czy kosmetyki. Wprowadzone ograniczenie ma na celu ograniczenie rynku na rybę 

niewymiarową, ponieważ rybak sprzedający ryby na cele niekonsupcyjne nie będzie mógł uzyskać 

wysokiej ceny za ten towar, przez co połowy małych ryb będą nieopłacalne. Wiązać się to będzie  

z koniecznością używania bardziej selektywnych narzędzi połowowych, a także unikaniem obszarów  

o dużej koncentracji młodych ryb o niskiej wartości handlowej. 

W 2014 r. realizowano cele WPRyb w zakresie uwzględniania celu osiągnięcia maksymalnych 

zrównoważonych połowów (MSY) od roku 2015, a najpóźniej do 2020 podczas ustalania kwot 

połowowych na rok 2015 w drodze regionalizacji procesu decyzyjnego. Polityka UE w zakresie 

zarządzania zasobami na poziomie maksymalnego zrównoważonego połowu (MSY) ma wpływ na 

wysokość kwot połowowych przydzielanych poszczególnym krajom UE, w tym Polsce, a w konsekwencji 

tego poszczególnym rybakom. Zarządzanie kwotowanymi gatunkami ryb odbywać się będzie na 

podstawie wieloletnich planów zarządzania, które zawierać będą wiele warunków wykonywania 

rybołówstwa i za których respektowanie będą odpowiedzialni rybacy.    

Zgodnie z nową procedurą, państwa członkowskie danego regionu przyjmują w drodze konsensusu 

wspólne rekomendacje dotyczące np. środków technicznych (np. zmiany w zakresie stosowanych 

narzędzi połowowych), które będą potem procedowane przez Radę i PE w tzw. zwykłej procedurze 

prawodawczej, znanej szerzej jako kodecyzja. Regionalizacja ma przybliżyć proces decyzyjny rybakom, 

służyć będzie wdrażaniu planów długoterminowych. Komisja obowiązkowo przekłada wspólne 

rekomendacje na prawo unijne (akty wykonawcze lub delegowane).  

W związku z koniecznością wdrożenia obowiązku wyładunkowego od roku 2015, Polska  

w ramach procesu regionalizacji, aktywnie uczestniczyła w pracach nad planem wdrożenia zakazu 

odrzutów i obowiązku wyładunkowego na Morzu Bałtyckim. Plan ten został przekazany do KE, przez  

BaltFish, w pierwszej połowie 2014 r. Plan określa gatunki objęte zakazem odrzutów, wyjątki od 

obowiązku wyładunkowego (rodzaje narzędzi wyłączonych z zakazu odrzutów, z których ryby po 

wypuszczeniu cechują się wysoką przeżywalnością oraz postępowanie z rybami zniszczonymi przez 

foki), a także określa konieczne do podjęcia prace w zakresie środków ochronnych, środków kontrolnych, 

środków technicznych, konieczność ewaluacji planu itp.  

Realizacja WPRyb wiąże się również z wdrożeniem środków ochrony ekosystemu morskiego i zasobów 

morskich. W związku z tym będą mogły być wyznaczone obszary, gdzie rybołówstwo będzie ograniczone 

ze względu na ochronę stad rozrodczych, miejsc rozrodu ryb czy wrażliwych ekosystemów morskich.  

Zrównoważone rybołówstwo, stabilność i opłacalność zawodu rybaka oraz interes konsumenta to trzy 

filary, na których opiera się reforma Wspólnej Polityki Rybackiej. Wszelkie działania wynikające z nowej 

legislacji mają prowadzić do budowy zrównoważonego rybołówstwa, zapewnić opłacalność działalności 
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połowowej i produkcyjnej oraz uwzględniać oczekiwania konsumenta jako finalnego odbiorcy produktów 

rybołówstwa i akwakultury.  

2. Przetwórstwo ryb. 

Na koniec 2014 r. przetwórstwem ryb zajmowało się 247 zakładów dopuszczonych do handlu wewnątrz 

UE, spośród których 65 posiadało uprawnienia do eksportu do krajów trzecich. Jednocześnie działało 735 

podmiotów mogących sprzedawać swoje wyroby na krajowym rynku. Były to głównie gospodarstwa 

rybackie i firmy zajmujące się sprzedażą ryb słodkowodnych. Szacuje się, że z tej liczby około 70 

przedsiębiorstw zajmowało się wstępną obróbką i przetwórstwem ryb.  

Największe firmy zajmujące się przetwórstwem ryb w kraju zrzeszone są w Stowarzyszeniu Przetwórców 

Ryb. Organizacja ta zrzesza 57 członków. 

Szacuje się, że w 2014 r. podmioty przetwarzające ryby wyprodukowały około 456 tys. ton produktów  

o wartości około 8,50 mld zł, w porównaniu z 466 tys. ton o wartości 8,39 mld zł w 2013 r. W strukturze 

produkcji dominowały konserwy, marynaty, wyroby kulinarne i garmażeryjne oraz ryby wędzone. 

Wstępne dane odnośnie wyników finansowych w przetwórstwie rybnym pozwalają na stwierdzenie, że 

sektor jest bezpieczny pod względem płynności finansowej. Zakłady przetwórcze zatrudniały ok. 14,4 tys. 

osób. 

3. Konsumpcja ryb. 

Spożycie ryb w Polsce wyniosło w 2014 r. około 12,30 kg/osobę (12,17 kg w 2013 r.) Wzrosło 

zainteresowanie klientów mintajem, dorszem i łososiem. Spadł natomiast popyt na śledzia, pangę  

i makrelę. Najchętniej kupowane gatunki to: mintaj (2,90 kg/osobę), śledź (1,88 kg/osobę), dorsz (0,98 

kg/osobę), łosoś (0,93 kg/osobę), makrela (0,83 kg/osobę), panga (0,70 kg/osobę) i szprot (0,65 

kg/osobę). 

4. Wymiana handlowa. 

W 2014 r. wysłano za granicę ok. 365 tys. ton ryb i przetworów, o ok. 42 tys. ton mniej w porównaniu  

z 2013 r. przy jednoczesnym wzroście wartości importu o ok.  10 mln euro do 1,43 mld euro. 

Eksportowano głównie konserwy, ryby mrożone, filety oraz ryby wędzone.  

Import ryb i przetworów w 2014 r. wyniósł ok. 510 tys. ton i był o ok. 6 tys. ton większy niż w 2013 r.  

Na wzrost importu wpłynęła większa ilość sprowadzonego świeżego łososia. Mniejsza dynamika wzrostu, 

bądź nawet spadek ilości importu innych gatunków była spowodowana wykorzystaniem w procesie 

produkcji zapasów zgromadzonych w 2013 r. W strukturze importu ryb i przetworów rybnych zwiększył 

się udział ryb świeżych. Spadł natomiast udział filetów i ryb mrożonych. Wartość importu wyniosła prawie 

1,54 mld euro - dla porównania w 2013 r. wartość importu była o ok. 50 mln euro mniejsza. Wśród 

gatunków Importowano głównie łososie, śledzie, dorsza (gatunki te stanowią głównie surowiec dla 

przetwórstwa) oraz mintaje, makrelę, tuńczyki  i pstrągi. 

5. Trendy i wyzwania. 

Pomimo zmian konsolidacyjnych w dalszym ciągu wielkość zakładów produkcyjnych jest bardzo 

zróżnicowana. Z jednej strony istnieją silne rozpoznawalne przedsiębiorstwa tworzące grupy kapitałowe, 

a z drugiej strony działają zakłady sprzedające swoje produkty na rynku lokalnym. Wiele z tych firm to 

przedsiębiorstwa rodzinne, których produkty zdobyły zaufanie konsumentów, co pozwoliło na 

rozszerzenie rynków zbytu. Duże zaangażowanie i pracowitość właścicieli przedsiębiorstw pozwoliły na 

dostosowanie się w krótkim czasie do wszelkich wymagań rynku zarówno od strony zadowolenia klienta, 

jak i tych techniczno - sanitarnych. Dzięki temu wytwarzany standardowy asortyment typu konserwy, 

marynaty, ryby wędzone oraz dania gotowe, zyskał uznanie wśród konsumentów krajowych oraz 

zagranicznych. Oprócz popularnych wyrobów przedsiębiorcy starają się sprostać szczególnym 

zapotrzebowaniom konsumentów, oferując różnorodność towarów uznawanych za niszowe. 
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Ważnym wydarzeniem było zakończenie procesu certyfikacji Marine Stewardship Council (MSC). 

Certyfikat MSC zostanie przyznany jednostkom prowadzącym połowy dorsza określonymi narzędziami 

połowowymi na stadzie wschodnim w styczniu 2015 r. 

W najbliższych latach przewiduje się utrzymanie wzrostowego trendu produkcji, co wymagać będzie 

stałego podejmowania nowych wyzwań i spełniania oczekiwań konsumentów krajowych i zagranicznych.  

Główne trendy w branży to: 

- poprawa konkurencyjności eksportowanych produktów rybnych poprzez zwiększenie innowacyjności 

stosowanych technologii, wzrost wartości dodanej i jakości produktów, jak również kreowanie nowych 

produktów wygodnych i funkcjonalnych. Wzmocni to pozycję przetargową producentów i zapewni równe 

warunki konkurencji dla wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu w UE, 

- podkreślenie walorów ryb jako żywności prozdrowotnej oraz rozwój gałęzi asortymentu produktów 

funkcjonalnych, przeznaczonych dla określonych grup konsumentów. W związku ze wzrostem liczby 

zachorowań na choroby cywilizacyjne (np. choroby układu naczyniowo-sercowego, cukrzyca) przewiduje 

się rozwój w kierunku produkcji produktów rybnych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

- w związku ze zwiększaniem się świadomości konsumentów w zakresie jakości produktów i uzyskiwania 

informacji o nich, zakłada się wzrost zainteresowania produktami „eko” i „bio” oraz produktami 

wykorzystującymi surowce rybołówstwa pozyskane w sposób zrównoważony. Konsumenci coraz częściej 

zwracają uwagę na sposób produkcji oraz miejsce pochodzenia, rozwijając wymagania etyczne  

w odniesieniu do nabywanej żywności,  

- wykorzystanie szansy jaką daje uzyskanie certyfikatu MSC. 

6. Polska flota rybacka. 

Polskie rybołówstwo morskie dzieli się na dwa podstawowe sektory: rybołówstwo bałtyckie, w które 

zaangażowana jest zdecydowanie przeważająca część polskiej floty rybackiej oraz rybołówstwo 

dalekomorskie. W dniu 31 grudnia 2014 r. polska flota rybacka liczyła 873 jednostki, o łącznej zdolności 

połowowej 34 033,64 GT i 81 538 kW, w tym 870 bałtyckich jednostek rybackich o łącznej zdolności 

połowowej 16 782,64 GT i 66 947 kW. 

Polska flota bałtycka obejmuje statki rybackie operujące na Morzu Bałtyckim i morskich wodach 

wewnętrznych, a podstawowymi gatunkami poławianymi przez polskich rybaków w Morzu Bałtyckim są: 

dorsz, śledź, szprot, łosoś, troć i ryby płaskie oraz inne gatunki o mniejszym znaczeniu gospodarczym. 

Spośród podstawowych gatunków bałtyckich szczególnie istotne dla polskich rybaków są połowy dorsza, 

które podlegają wielu ograniczeniom wynikającym m.in. z planu odbudowy zasobów tego gatunku 

(ograniczanie wzrostu limitów połowowych, okresy ochronne i obostrzenia w stosowaniu niektórych 

narzędzi połowowych). 

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do końca 2011 r. bałtycka flota rybacka została 

znacznie zmniejszona, zarówno pod wzglądem liczby statków jak i jej zdolności połowowej, z uwagi na 

konieczność dostosowywania wielkości floty do dostępnych zasobów połowowych. 

W 2014 r. utrzymała się tendencja, zapoczątkowana w 2012 r., zwiększania się ogólnej liczby statków 

wykonujących rybołówstwo morskie. Do rybołówstwa zostało wprowadzonych dodatkowych 35 jednostek 

wyłącznie w segmencie floty obejmującym statki o długości całkowitej  poniżej 8 m. 

Zwiększenie stanu liczbowego floty rybackiej nastąpiło w wyniku wprowadzania dodatkowych jednostek 

rybackich w ramach zdolności połowowej, która była niewykorzystywana do wykonywania rybołówstwa 

morskiego wskutek wycofywania statków oraz zmniejszania zdolności połowowych statków znajdujących 

się w rejestrze statków rybackich. 

Jednocześnie flota bałtycka podlegała procesowi modernizacji, obejmującemu przebudowy i wymiany 

statków oraz wymiany silników. Tytułem wsparcia programu modernizacji floty rybackiej, realizowanego 

zarówno w ramach środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność Programu Operacyjnego 
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„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, jak  

i z wykorzystaniem środków własnych właścicieli statków rybackich, w roku 2014 minister właściwy  

ds. rybołówstwa kontynuował przyznawanie dodatkowej zdolności połowowej, której źródłem była 

zdolność po statkach wycofanych z wykonywania rybołówstwa morskiego z urzędu. Powyższa zdolność 

przyznawana była na cele związane z modernizacją floty rybackiej zgodnie z przyjętymi w 2010 r. 

zasadami przyznawania zdolności połowowej pozostającej w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, opracowanymi przez Zespół zrzeszający przedstawicieli środowiska rybackiego, powołany 

Zarządzeniem Nr 3 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. 

W 2014 r. przeprowadzono modernizację 27 statków rybackich z wykorzystaniem przyznanej na ten cel 

przez ministra dodatkową zdolności połowowej w łącznej wielkości 93,20 GT oraz 43,00 kW. W ramach 

kontynuacji programu wspierania modernizacji floty w 2014 r. minister przyznał łącznie 28,83 GT oraz 

11,00 kW na modernizację kolejnych jednostek. 

W skład floty dalekomorskiej wchodzą 3 statki rybackie o zdolności połowowej 17 251 GT i 14 591 kW, 

operujące wyłącznie na akwenach poza Morzem Bałtyckim. Do głównych gatunków poławianych przez 

polskie statki dalekomorskie należą: dorsz, czarniak, karmazyn, halibut, makrela, ostrobok. Przyznawane 

Polsce kwoty dalekomorskie są w pełni wykorzystywane poprzez połowy bądź wymianę kwot, głównie 

z Niemcami, Wielką Brytanią, Łotwą, Estonią, Hiszpanią, Portugalią. 

7. Przewodnictwo RP w Komisji o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki.  

Istotne znaczenie z punktu widzenia polskiej polityki morskiej mają działania podejmowane na forum 

Komitetu Naukowego do Spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Scientific Committee 

CCAMLR). Polska po raz pierwszy w historii funkcjonowania międzynarodowych regionalnych organizacji 

zarządzających rybołówstwem (RFMOs) pełniła przewodnictwo w CCAMLR, które zakończyło się w 2014 

roku. Przewodniczący z ramienia Polski prowadził obrady Komisji oraz koordynował jej prace we 

współpracy z Sekretariatem Komisji CCAMLR. Podczas Sesji Komisji dokonano przeglądu środków 

technicznych organizacji (tzw. Conservation Measures) oraz przyjęto nowe regulacje, omawiano również 

rekomendacje Komitetu Naukowego dla Komisji CCAMLR, a także podjęto inne istotne dla 

funkcjonowania rybołówstwa na obszarze organizacji decyzje. 

W dniach 20 - 31 października 2014 r. odbyła się Sesja Roczna Komisji oraz Komitetu Naukowego, która  

jest najważniejszym spotkaniem Konwencji o Ochronie Żywych Zasobów Morskich Antarktyki 

(Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR). CCAMLR jest 

największą międzynarodową organizacją rybacką na świecie, której członkami jest 25 państw, a 11 

państw posiada status państwa współpracującego. Organizacja została utworzona na mocy Konwencji  

o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie 

komercyjnymi połowami kryla - kluczowego składniku ekosystemu Antarktyki. W trakcie rocznych spotkań 

Komisja na podstawie analiz ekspertów podejmuje decyzje w sprawie środków ochrony oraz zarządzania 

ekosystemem morskim. Ustalane są również kwoty połowowe dla gatunków poławianych na obszarze 

CCAMLR. W związku z istotnym znaczeniem decyzji w zakresie ochrony ekosystemu morskiego  

i zarządzania rybołówstwem sesje Komisji cieszą się dużym zainteresowaniem międzynarodowych 

organizacji rządowych i pozarządowych. 

W dniach 20 - 24 października 2014 r. w Hobart na Tasmanii miało miejsce XXXIII posiedzenie Komitetu 

Naukowego CCAMLR, w którym wzięli udział przedstawiciele państw członkowskich CCAMLR oraz 

obserwatorzy organizacji międzynarodowych. Podczas sześciu dni obrad przedyskutowano dokumenty 

oparte na analizach ekspertów, przedstawiono raporty ze spotkań grup roboczych Komitetu Naukowego 

oraz przygotowano wytyczne dla Komisji CCAMLR. 

W wodach Oceanu Południowego poławia się kryla oraz ryby - antara i kergulenę. Polska, państwo  

o długiej tradycji antarktycznych połowów w ostatnich latach ich nie prowadzi. Ciągle jednak trwają 

starania o wznowienie połowów kryla, którego gospodarcze znaczenie rośnie (pasza dla akwakultury, 

suplementy diety, kosmetyki, farmaceutyki). W ostatnim sezonie połowy kryla osiągnęły poziom 285 000 
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ton (najwięcej od 1992 roku). Większość kryla łowi się w tzw. obszarze 48.1, obejmującym Szetlandy 

Południowe i północno-zachodnią część Półwyspu Antarktycznego. Ze względu na osiągnięcie limitu 

rejon ten został zamknięty przed zakończeniem sezonu połowowego. Biorąc pod uwagę rosnące 

zapotrzebowanie na kryla można się spodziewać kolejnych tego typu sytuacji. Niepokojące jest też 

przesuwanie się połowów w kierunku strefy przybrzeżnej oraz ich koncentracja na ograniczonych 

obszarach, szczególnie w pobliżu terenów lęgowych zagrożonych populacji pingwinów Adeli i pingwinów 

maskowych. Dlatego też ważne jest prowadzenie systematycznych długoterminowych badań stanu 

populacji tych gatunków.  

Dyskusje na forum Komitetu Naukowego dotyczyły w dużej mierze praktycznych problemów związanych 

z zarządzaniem połowami ryb i kryla. Wyraźnie dał się zauważyć podział na państwa zainteresowane 

tym, by połowy były w jak najmniejszym stopniu ograniczane przepisami oraz państwa również 

poławiające kryla, ale gotowe do wprowadzenia ograniczeń mających na celu ochronę zasobów żywych 

Oceanu Południowego i racjonalne ich wykorzystanie. 

Istotną kwestią jest sprawa morskich obszarów chronionych (Marine Protected Areas - MPAs). Inicjatywa 

ich utworzenia służyć ma zachowaniu biologicznej różnorodności Oceanu Południowego oraz ochronie 

reprezentatywnych zespołów organizmów i ich siedlisk. Szeroka sieć obszarów chronionych może 

również wywierać dodatni wpływ na wielkość zasobów żywych dostępnych do eksploatacji na innych jego 

obszarach. 

W 2009 r. CCAMLR wyznaczył na obszarze szelfowym South Orkney Islands Morski Obszar Chroniony  

o powierzchni 94 000 km2, zaś w 2011 r. przyjął procedury regulujące proces wyznaczania kolejnych 

MPAs. Na ich podstawie przygotowano dwie propozycje: Morze Rossa (Nowa Zelandia i USA) oraz 

Wschodnia Antarktyka (Australia, Francja, UE). Obie propozycje mają mocne uzasadnienie naukowe  

i były już dyskutowane na spotkaniach SC-CCAMLR i CCAMLR, lecz na każdym etapie procedowania 

napotykały na silny sprzeciw. Rozdźwięk pomiędzy grupą państw popierających projekt MPAs a niewielką 

grupą sprzeciwiającą się ich ustanowieniu wydaje się pogłębiać, a dotychczasowe próby osiągnięcia 

kompromisu nie dają żadnych pozytywnych rezultatów. 

8. Współpraca bilateralna Polski i Rosji w sprawie regulacji w rybołówstwie na Zalewie 

Wiślanym. 

Współpraca administracji rybackiej między Polską a Federacją Rosyjską prowadzona jest na podstwie  

umowy z dnia 5 lipca 1995 r. o wzajemnych stosunkach i współpracy w dziedzinie gospodarki rybnej 

pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej. W ramach współpracy na 

podstawie opinii ekspertów naukowych ustalane są limity całkowite (TAC) i narodowe kwoty połowowe 

leszcza i sandacza na Zalewie Wiślanym, a także wymieniane są m.in. informacje dotyczące stanu 

zasobów innych, ważnych ekonomicznie gatunków ryb oraz kontroli rybołówstwa i ochrony ryb. Umowa 

zobowiązuje strony do odbywania cyklicznych spotkań polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. spraw 

gospodarki rybnej, dotyczących współpracy w dziedzinie rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. 

W dniach 26 - 28 listopada 2014 r. odbyła się w Olsztynie XIV Sesja Komisji Mieszanej, w wyniku której 

ustalano podział kwot połowowych leszcza i sandacza na Zalewie Wiślanym na rok 2015. Wymieniono 

się także informacjami dotyczącymi badań naukowych w zakresie oceny stanu zasobów sandacza  

i leszcza na obszarze Zalewu Wiślanego. Ustalono, że polscy rybacy uprawnieni są do odłowienia 160 

ton leszcza i 100 ton sandacza. Ponadto strony uzgodniły przystąpienie do opracowania polsko-

rosyjskiego transgranicznego planu gospodarowania zasobami węgorza oraz zgodziły się na podjęcie 

wspólnych działań na rzecz restytucji jesiotra w zlewni Morza Bałtyckiego.  

9. Zarządzanie żywymi zasobami morza. 

Zarządzanie żywymi zasobami morza opiera się na jak najlepszej dostępnej wiedzy naukowej na temat 

stanu żywych zasobów morza. Instytucją przygotowującą doradztwo naukowe dla głównych stad ryb 

poławianych komercyjnie jest Międzynarodowa Rada ds. Badań Morza (ICES). Przygotowuje ona 

corocznie ocenę stanu zasobów na podstawie badań naukowych (rejsów badawczych) tych zasobów,  
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w których uczestniczą jednostki naukowe wszystkich państw regionu, a także informacji przekazywanych 

przez rybaków oraz administrację państw członkowskich. W ocenę stanu zasobów ryb zaangażowany 

jest również STECF (Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa), który przygotowuje 

roczny raport na temat bieżącego stanu zasobów rybołówstwa i jego przyszłego potencjału. STECF 

odgrywa ważną rolę, wspomagając Komisję Europejską w formułowaniu kształtu polityki z zakresu 

zarówno planowania długoterminowego jak i nadzwyczajnych zamknięć obszarów połowowych, wydając 

miarodajną i szczegółową opinię naukową. Komitet ten odpowiada również za doradztwo w dziedzinie 

ekonomii i zagadnień społecznych.  

Przygotowane przez ICES i STECF corocznie oceny stanu zasobów zawierają szeroką analizę stanu 

zasobów wykorzystywaną jako podstawa do przygotowania przez KE propozycji podziału TAC i kwot 

połowowych oraz długoterminowych propozycji na temat sposobów zrównoważonego zarządzania 

rybołówstwem na wodach europejskich.   

Kwoty połowowe są ustalane corocznie w drodze rozporządzenia Rady Unii Europejskiej określającego 

możliwości połowowe odłowienia danych stad ryb na obszarze Morza Bałtyckiego. Na rok 2014 dla Polski 

ustalone zostały następujące kwoty połowowe do odłowienia na Morzu Bałtyckim: dorsz w obszarze - 25-

32 w kwocie 17 440 ton, i dorsz w obszarze 22-24 w kwocie 1 990 ton, śledź w obszarze 25-27, 28,2, 29 

i 32 w kwocie 28 085 ton, śledź w obszarze 22-24 w kwocie 2 570 ton, szprot w obszarze 22-32  

w kwocie 70 456 ton, gładzica w obszarze 22-32 w kwocie 511 ton oraz łosoś 6700 sztuk. Kwoty 

połowowe są dzielone na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomiędzy 

polskich armatorów statków rybackich.  

10. Program Monitorowania Przypadkowych Połowów Waleni. 

Minister właściwy do spraw rybołówstwa realizował doroczny program Monitorowania Przypadkowych 

Połowów Waleni z udziałem obserwatorów na pokładach jednostek połowowych. Zadania w tym zakresie 

zlecono do realizacji Morskiemu Instytutowi Rybackiemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu  

w Gdyni (MIR-PIB).  

W 2014 r. prowadzono obserwacje na 15 jednostkach powyżej 15 m długości operujących z 5 portów 

oraz 10 łodzi z 5 portów. W ramach realizacji Programu obserwatorzy przebywali w morzu przez 134 dni, 

w tym 65 dni na jednostkach prowadzących połowy przy użyciu włoków pelagicznych oraz 69 dni  

w rejsach (w tym 11 dni na jednostkach mniejszych niż 15 m), gdy połowy prowadzono przy użyciu sieci 

stawnych. Wykonano ponadto również 11 dni obserwacji na łodziach rybackich w rejonie Zatoki 

Gdańskiej. Na taką decyzję wpłynął fakt, iż rejon, w którym planowano monitoring (Zatoka Pucka) był 

uważany za miejsce najczęstszego występowania morświna - Stacja Morska IO UG w Helu 

(www.morswin.pl) i zgodnie z pkt. 6 wstępu do Rozporządzenia 812/2004 „powinien mieć priorytet”. 

Podobnie jak w 2013 roku, w trakcie badań okazało się, że na większości jednostek, sprzęt połowowy 

stosowany na tym obszarze nie wymagał monitoringu przyłowu w ramach tego rozporządzenia.  

W trakcie monitorowania przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w 2014 r. 

połowów włokami pelagicznymi i sieciami stawnymi na Morzu Bałtyckim nie stwierdzono przypadkowego 

połowu, bądź zaplątania się w sieci walenia. Obserwacje nie wykazały żadnego walenia w połowach 

prowadzonych netami w wodach Zatoki Puckiej.  

Dodatkowo należy wskazać, że informacje o przyłowach gatunków chronionych wpisanych do dzienników 

połowowych trafiają do Centrum Monitorowania Rybołówstwa. Inspektorzy rybołówstwa morskiego 

kontrolują wywiązywanie się kapitanów statków rybackich z obowiązku stosowania pingerów. 

Jednocześnie w ramach Programu prowadzono obserwacje dotyczące przypadkowego połowu ptaków 

morskich. W 2014 r. nie zaobserwowano żadnego przypadku połowu morświna w sieciach rybackich.  

11. Zarybianie polskich obszarów morskich.  

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie minister właściwy do spraw rybołówstwa 

zobowiązany jest do utrzymania i odtwarzania zasobów ryb w polskich obszarach morskich, które 
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realizuje poprzez coroczne zarybianie polskich obszarów morskich. Celowość prowadzenia takiego 

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. Zarybianie polskich obszarów morskich wykonuje się na 

podstawie projektu planu zarybieniowego przygotowanego przez Zespół do spraw Zarybiania powołany 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

W dniu 8 maja 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało z Instytutem Rybactwa 

Śródlądowego w Olsztynie umowę na wykonanie zadania pn. „Zarybianie polskich obszarów morskich  

w roku 2014”, na realizację którego pierwotnie przeznaczono kwotę 4 852 000 zł. Istotna większość tej 

kwoty - 4 176 000 zł przeznaczona była na zakup materiału zarybieniowego. Ostatecznie na materiał 

zarybieniowy wydatkowano 4 208 310 zł, dzięki powstałym w trakcie realizacji zadania oszczędnościom 

(niższe koszty transportu materiału zarybieniowego) i możliwości ich przesunięcia z przeznaczeniem na 

dodatkowy zakup ryb. Rodzaj i wartość wpuszczonego w 2014 r. materiału zarybieniowego:  

 smolty troci – 2 159 657,41 zł  (51,32%), 

 narybek troci – 386 395,93 zł (9,18%),  

 wylęg troci – 142 608,57 zł (3,39%), 

 smolty łososia – 748 121,99 zł (17,78%), 

 narybek certy – 618 328,68 zł (14,69%), 

 wylęg siei – 10 290,00 zł (0,24%), 

 narybek jesienny siei – 55 388,45 zł (1,32%), 

 narybek jesiotra – 87 518,93 zł (2,08%). 

Zarybienia realizowane w ramach zadania Zarybianie polskich obszarów morskich obejmują dopływy 

Wisły, Odry, rzeki pomorskie oraz Zatokę Pucką. W latach ubiegłych zarybiano również wody zalewów 

Wiślanego, Szczecińskiego oraz Zatokę Gdańską. Zarybienia realizowane są partiami, tak by możliwa 

była bieżąca kontrola ilości i sortymentu wypuszczanych ryb w powiązaniu z przewidzianymi w umowie 

środkami. Dokładne ilości, a następnie wartości danej partii ryb ustalane są jednak podczas jej odbioru. 

To wówczas na podstawie ważeń i pomiarów ryb ustalany jest skład danej partii (poszczególne ilości 

danych wielkości, które mogą się różnić i mają różną wartość wg ustalonego cennika). 

12. Realizacja „Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce”. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającym środki 

służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 17), kraje 

stanowiące obszar naturalnego występowania węgorza zostały zobligowane do przygotowania planów, 

których celem jest osiągnięcie wolnego spływu węgorzy srebrzystych w ilości 40% takiej wielkości 

populacji, jaka spływałaby, gdyby nie podlegała ingerencji człowieka. Pierwsza wersja polskiego planu 

gospodarowania zasobami węgorza została przedłożona Komisji Europejskiej (KE) w grudniu 2008 r. 

Wersja ta została zaktualizowana w czerwcu 2009 r. i w tej postaci oficjalnie zatwierdzona decyzją KE  

z dnia 6 stycznia 2010 r. Najważniejsze środki ochrony przewidziane w Planie gospodarowania zasobami 

węgorza w Polsce dotyczą zwiększenia zasobów poprzez zarybienia oraz ograniczenie śmiertelności.   

W ramach planu zaplanowano, że zarybienia będą prowadzone w wielkości 6 mln szt. rocznie węgorza 

szklistego w dorzeczu Odry i 7 mln szt. w dorzeczu Wisły lub odpowiednio 1,2 i 1,4 mln szt. narybku 

podchowanego o wielkości mniejszej niż 20 cm. Obecnie około połowa całej dawki zarybieniowej 

węgorza wprowadzana jest przez użytkowników rybackich wód śródlądowych, a pozostałe wielkości 

uzupełniane są w ramach programu zarybieniowego realizowanego przez Instytut Rybactwa 

Śródlądowego (IRŚ) i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. W procesie 

prowadzenia zarybień koordynującą rolę doradczą odgrywa Zespół ds. Zarybiania  powołany przy 



74 

 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze zarybienia uzupełniające przeprowadzono w 2011 r. 

(1,2 mln szt. narybku obsadowego o średniej masie 5 g/szt. i wartości ponad 2 mln zł). Kolejne zarybienia 

uzupełniające węgorzem prowadzono w 2013 r. (wykonano zarybienia 2,5 mln szt. narybku obsadowego 

o średniej masie 5 g/szt. i wartości 4,2 mln zł). Natomiast w 2014 r. zarybiono narybkiem obsadowym 

węgorza wyłącznie akweny dorzecza Odry (1,0385 mln szt. o średniej masie 7,5g/szt. i długości ciała Lt < 

20 cm, za kwotę ok. 1,5 mln zł). Zarybienie dorzecza Wisły zaplanowano na wiosnę 2015 r. Większość 

materiału zarybieniowego w ramach zarybień uzupełniających realizowanych przez IRŚ trafiła do wód 

morskich (Zalewu Szczecińskiego, Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego).   

W celu osiągnięcia redukcji śmiertelności połowowej rzędu  25% wprowadzono miesięczny okres 

ochronny w terminie od 15 czerwca do 15 lipca obowiązujący w całej Polsce. Ujednolicono także wymiar 

ochronny, który obecnie zarówno w wodach śródlądowych, jak i morskich wynosi 50 cm. Wprowadzono 

również dzienny limit połowu węgorza na wędkę w wysokości 2 szt./dobę. Sukcesywnie wprowadzono 

także zmiany legislacyjne na rzecz poprawy selektywności rybackich narzędzi połowowych, w związku  

z czym od 1 stycznia 2013 r. na śródlądziu wielkość oczek sieci w rybackich narzędziach połowowych 

służących do połowu węgorza nie może być mniejsza niż 20 mm (bok oczka). Z kolei w najważniejszych 

obszarach morskich jeszcze wcześniej wdrożono stosowanie sit selektywnych w narzędziach 

pułapkowych.  

Udrożnianie tras migracji od przeszkód hydrotechnicznych to kolejny element przewidziany planem 

(zapewnienie 90% wolnego spływu do roku 2019). Ponadto przewiduje się ograniczenie kłusownictwa  

i presji na zasoby ze strony kormorana. Bardzo istotnym elementem działań na rzecz odbudowy zasobów 

węgorza jest również podejmowanie współpracy transgranicznej obejmującej wspólne dorzecza. W celu 

monitoringu stanu populacji węgorza prowadzone są badania zdrowotności węgorzy, naturalnej rekrutacji 

oraz efektywności migracji zstępującej. Najbardziej zaawansowane prace związane są z opracowaniem 

„Transgranicznego planu gospodarowania zasobami węgorza w polsko-rosyjskiej strefie dorzecza 

Pregoły i Zalewu Wiślanego”, który został przyjęty podczas XIV Sesji Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej 

do spraw Gospodarki Rybnej w dniach 26 - 27 listopada 2014 r. Strony uzgodniły przekazanie projektu 

dokumentu do zatwierdzenia przez kompetentne organy obu stron, a następnie przekazanie 

uzgodnionego planu przez stronę polską Komisji Europejskiej. Realizacja transgranicznego planu, obok 

technicznych środków ochrony przewiduje również zarybienia na poziomie 2 mln szt. narybku szklistego 

lub równoważnie 0,4 mln szt. narybku podchowanego (Lt < 20 cm). Po zatwierdzeniu planu przez KE 

zarybienia będą prowadzone w wielkościach proporcjonalnych do powierzchni Zalewu Wiślanego 

znajdującego się na terytorium poszczególnych krajów - Polska 44% i Rosja 56%. 

13. Realizacja programów wieloletnich związanych ze sprawami rybackimi. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym 

Instytutem Badawczym realizuje Narodowego Programu Zbierania Danych Rybackich. Program ten, na 

podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie oraz rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej 

realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej 

Polityki Rybackiej Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 108, poz. 1151), realizuje Morski Instytut Rybacki - 

Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni, zgodnie z zatwierdzonymi planami rocznymi na okres 2014-2016 

(Decyzja Wykonawcza Komisji C(2013) 5568 z dnia 30 sierpnia 2013 r.) oraz rozporządzeniem KE 

199/2008. 

W 2014 r. Program był realizowany zgodnie z umową nr RYB/2/2014 zawartą w dniu 13 listopada 2014 r. 

w Warszawie, pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Morskim Instytutem Rybackim - 

Państwowym Instytutem Badawczym w Gdyni. Celem Programu jest zbieranie danych biologicznych  

i ekonomicznych niezbędnych do prowadzenia wspólnej polityki rybackiej, zgodnie z zasadami i celami 

określonymi w rozporządzeniach Rady UE. Ustanowienie programu wieloletniego umożliwia administracji 

rybackiej efektywne i odpowiedzialne zarządzanie odnawialnymi zasobami Morza Bałtyckiego i innych 

obszarów morskich oraz zapewnia przygotowanie stanowisk negocjacyjnych strony polskiej na forum UE. 
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Program umożliwia również wywiązanie się Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego UE  

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 oraz stworzenie trwałych podstaw do ekonomicznego 

funkcjonowania sektora rybołówstwa. 

Powyższy cel realizowany jest przez: 

- 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, denne, wędkarstwa morskiego, 

łososiowe dla oceny odrzutów, 

- organizowanie wyjazdów do portów i przystani rybackich dla 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, aby uzyskać dane 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. 

14. Działania dotyczące spraw morskich zrealizowanych w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z budżetu UE. 

Oś priorytetowa 1 PO RYBY 2007-2013 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej 

W ramach Osi Priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” do końca 

2014 r. wypłacono pomoc finansową na łączną kwotę 670 553 324,22 zł, przy dostępnym limicie środków 

finansowych w wysokości 714 040 712,48 zł. W szczególności pomoc była udzielana w ramach 

poniższych środków. 

 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność 

W ramach środka beneficjenci złożyli 933 wnioski o dofinansowanie na kwotę 89 419 193,96 zł. Zawarto 

703 umowy o dofinansowanie na kwotę 68 382 611,43 zł, co stanowi 90,58% wykorzystania limitu 

finansowego alokowanego w tym środku oraz zrealizowano 757 płatności na kwotę 70 786 076,45 zł. 

 Rybactwo przybrzeżne na niewielką skalę 

W ramach środka beneficjenci złożyli 236 wspólnych wniosków o dofinansowanie na kwotę 172 623 

124,57 zł. Zawarto 2069 indywidualnych umów o dofinansowanie na kwotę 145 836 180,00 zł, co stanowi 

96,39% wykorzystania limitu finansowego alokowanego w tym środku oraz zrealizowano 2240 płatności 

na kwotę 144 765 475,00 zł.   

 Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacką 

W ramach środka beneficjenci złożyli 2916 wniosków o dofinansowanie na kwotę 230 522 783,49 zł. 

Zawarto 769 umów o dofinansowanie na kwotę 69 863 247,79 zł, co stanowi 96,63% wykorzystania limitu 

finansowego alokowanego w tym środku oraz zrealizowano 20 517  płatności na kwotę 38 147 814,12 zł. 

W ramach środka wdrażano głównie operację polegającą na wypłacie rekompensat za wcześniejsze 

odejście z zawodu rybaka, tzw. wcześniejsze emerytury. Zgodnie z § 21 ust. 4 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. 
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zm.) po dniu 31 grudnia 2013 r. zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wspomnianej 

operacji.  

XII. Turystyka w regionach nadmorskich w 2014 r. 

1.VII Forum Turystyczne Państw Bałtyckich.  

W dniach 1-2 października 2014 r. w Karlskronie odbyło się VII Forum Turystyczne Państw Bałtyckich 

pod hasłem przewodnim „Biznes, Innowacje i Partnerstwo”. W Forum uczestniczyło ponad 120 

przedstawicieli administracji, organizacji turystycznych, środowisk naukowych i przedsiębiorstw branży 

turystycznej ze Szwecji, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy Niemiec i Rosji. W Forum uczestniczyli 

również przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki - UNWTO i Komisji Europejskiej, a także 

obserwatorzy z Austrii, Hiszpanii, Norwegii, Serbii, Szkocji i Włoch. Stronę polską na Forum 

reprezentowała 15 osobowa delegacja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Sportu  

i Turystyki, urzędów marszałkowskich województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, Polskiej 

Organizacji Turystycznej, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Urzędu Miasta Gdyni. 

W ramach Forum omówiono możliwości finansowania projektów turystycznych w regionie Morza 

Bałtyckiego z funduszy Interreg Baltic Sea Region, South Baltic Programme, North Programme and 

Swedish Institute. Zaprezentowano też przykłady dobrych praktyk w obszarach turystyki morskiej 

i jachtowej, turystyki wiejskiej, kulturowej oraz aktywnej, a także dyskutowano nad możliwościami rozwoju 

współpracy w tym zakresie. Przedstawiciel województwa pomorskiego przedstawił informację na temat 

realizacji projektu flagowego „Promocja turystyki i dziedzictwa kulturowego”. Uczestnicy Forum 

dyskutowali również nad przyszłymi strukturami zarządzania i rozwoju współpracy sektora turystyki  

w regionie Morza Bałtyckiego. Przyjęto też deklarację odnoszącą się do głównych wyzwań dotyczących 

współpracy w najbliższej perspektywie.  

Ministerstwu Sportu i Turystyki powierzono organizację VIII Forum Turystycznego Państw Bałtyckich. 

Forum będzie imprezą realizowaną w ramach kalendarza polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza 

Bałtyckiego. Wydarzenie zaplanowano w dniach 22-23 września 2015 r. w Gdańsku i Malborku. 

2. Działania promocyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu 

Minister Sportu i Turystyki objął honorowym patronatem jubileuszową X edycję konkursu o Nagrodę 

Przyjaznego Brzegu i ufundował nagrodę główną Grand Prix, którą zdobyła Camping Marina PTTK 

Szczecin - Dąbie. Nagroda została wręczona podczas Targów Wiatr i Woda 2014 zorganizowanych po 

raz pierwszy na Stadionie Narodowym w Warszawie.  

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim 

Związkiem Żeglarskim, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz 

Polską Organizacją Turystyczną.  

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości 

najbardziej aktywnych w tym obszarze. Współpraca w zakresie realizacji Konkursu stanowi stały element 

harmonogramu działań Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Projekt edukacyjny „Poznajemy Polskę - Bałtyckim Szlakiem Rowerowym” 

Ministerstwo Sportu i Turystyki wspierało realizację projektu edukacyjnego Klubu Przyjaciół National 

Geographic działającego przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie pn. „Poznajemy Polskę - 

Bałtyckim Szlakiem Rowerowym”. Uczestnicy projektu w dniach 11 - 17 czerwca 2014 r. pokonali prawie 

500-kilometrowy odcinek polskiego wybrzeża od Świnoujścia do Helu, prowadząc działania m.in.  

w zakresie poszerzania i upowszechniania wiedzy na temat geografii, środowiska naturalnego oraz 

historii polskiego wybrzeża. W programie wydarzenia uwzględniono zajęcia edukacyjne na terenie 

Wolińskiego i Słowińskiego Parku Narodowego oraz w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu. 



77 

 

Projekt został objęty oficjalnym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, National Geographic Polska oraz 

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. 

Promocja i budowa nadmorskich szlaków rowerowych  

W ramach rozwoju sieci międzynarodowych szlaków rowerowych EuroVelo, Ministerstwo Sportu  

i Turystyki wspierało działania m.in. na rzecz promocji i budowy szlaków EV10 Szlaku Wokół Bałtyku oraz 

EV13 Szlaku Żelaznej Kurtyny, które przebiegają wzdłuż polskiego wybrzeża, umożliwiając lepszą 

ekspozycję walorów turystycznych obszarów nadmorskich. 

W kwietniu 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie inaugurujące projekt 

EuroVelo 13 Szlak Żelaznej Kurtyny, realizowany w ramach grantów Komisji Europejskiej pod nazwą 

„Wsparcie tworzenia i promocji zrównoważonych transnarodowych tematycznych produktów 

turystycznych”. Inicjatywa ma na celu stworzenie oraz promocję kompleksowych produktów turystycznych 

na szlaku rowerowym biegnącym wzdłuż słynnej Żelaznej Kurtyny.  

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”- edycja letnia 

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda” 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 jest popularyzacja bezpiecznego 

zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby Akcji „Bezpieczna Woda” opracowało zestaw materiałów 

informacyjno-edukacyjnych w postaci plakatów oraz broszur. Materiały te zostały umieszczone na stronie 

internetowej MSiT w formie umożliwiającej pobranie i druk do celów dydaktycznych. W założeniach akcja 

„Bezpieczna Woda” powinna wpłynąć na poprawę stanu wiedzy dzieci i młodzieży na temat 

podstawowych zasad uprawiania rekreacji wodnej i ograniczyć liczbę nieszczęśliwych wypadków. 

Pośrednio akcja oddziałuje na jakość usług turystyczno-rekreacyjnych na obszarach wodnych, przez 

podniesienie świadomości oraz motywowanie organizatorów kąpielisk do większej dbałości  

o bezpieczeństwo.  

Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji Akcji „Bezpieczna Woda” w 2014 r. wydrukowało  

i rozdystrybuowało 40 tysięcy broszur. W trzeciej edycji akcji „Bezpieczna Woda” Ministerstwo Sportu  

i Turystyki w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych dofinansowało kwotą  

88,2 tys. zł organizację akcji „Bezpieczna Woda” w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Zadanie 

zlecono Centrum Turystyki Wodnej PTTK. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z pierwszej 

pomocy przedmedycznej dla około 750 uczniów klas III-VI szkół podstawowych i klas I-III szkół 

gimnazjalnych. Ponadto przeszkolono w zakresie pierwszej pomocy 30 instruktorów oraz organizatorów 

zajęć dla dzieci i młodzieży. 

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda” - edycja zimowa 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku w pobliżu zamarzniętych 

zbiorników wodnych, Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda” 

skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, 

stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa, ujętych w formie plakatu oraz ulotki. 

Materiały informacyjno-edukacyjne dostępne na stronie internetowej MSiT, stanowiły pomoc dydaktyczną 

w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, 

stawach i jeziorach. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową i letnią edycję akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy  

z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem 

Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum 

Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej. 
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Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze turystyki morskiej  

i nadmorskiej 

Ministerstwo Sportu i Turystki w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

z zakresu turystyki dofinansowuje m.in. projekty dotyczące rozwoju konkurencyjnych i innowacyjnych 

produktów turystycznych, kształtowania przestrzeni turystycznej oraz popularyzacji turystyki krajowej. 

Każdego roku określane są priorytety zadań publicznych, odnoszące się do obszaru turystyki wodnej,  

w tym również turystyki morskiej i nadmorskiej. Wśród inicjatyw o tematyce morskiej, dofinansowanych  

w roku 2014 na szczególną uwagę zasługują: 

- „Rozwój innowacyjnych produktów turystycznych na terenie Gdańska i regionu pomorskiego poprzez 

wdrożenie questingu w obszarze turystyki kulturowej, aktywnej i ekoturystyki i jego upowszechnienie - 

Gdańsk4play” - realizowana przez Gdańską Organizację Turystyczną. Projekt miał na celu podniesienie 

konkurencyjności oferty turystycznej Gdańska i regionu pomorskiego poprzez wykreowanie 6 ofert 

questów (innowacyjnych tras turystycznych) z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi 

informacyjnych i komunikacyjnych. Projekt uzyskał dofinansowanie MSiT w wysokości 64 000 zł; 

- „Greenway Naszyjnik Północy wizytówką regionów obszarów nadmorskich” – realizowana przez 

Fundację Naszyjnik Północy. Projekt miał na celu odnowienie oznakowania popularnego szlaku 

rowerowego o długości 870 km. Projekt uzyskał dofinansowanie MSiT w wysokości 70 000 zł; 

- „Pomorskie Culinary Prestige - system rekomendacji i popularyzacji oferty kulinarnej województwa 

pomorskiego” - realizowana przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Projekt miał na celu 

stworzenie systemu rekomendacji jakościowej oferty kulinarnej województwa pomorskiego dla turystów 

krajowych i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawalnej marki Trójmiasta. Projekt 

uzyskał dofinansowanie MSiT w wysokości 75 030 zł. 

3. Działania realizowane przez Polską Organizację Turystyczną. 

W 2014 r. patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej objęte zostały: 

 Konferencja naukowa w ramach VII Forum Europa Nostra pt.: „Bursztyn - złoto Bałtyku, kultura - 

turystyka - edukacja”, której głównym tematem był bursztyn jako atrakcja turystyczna (21-22 

marca 2014 r., Gdańsk), 

 XVII Gdańskie Targi Turystyczne - GTT, podczas których część wystawców prezentowała 

produkty związane z turystyką morską (11-12 kwietnia 2014 r., Gdańsk), 

 Wakacyjny konkurs „Dzieci kochają Bałtyk”, którego celem było propagowanie rodzinnego 

wypoczynku nad polskim morzem, 

 Żeglarskie Mistrzostwa Europy (14-24 sierpnia 2014 r., Kamień Pomorski). 

W konkursie na najlepszy produkt turystyczny certyfikaty otrzymały: Centrum Nauki EXPERYMENT  

w Gdyni oraz Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Nadanie certyfikatu oznacza m.in. włączenie produktu 

w działania promocyjne prowadzone przez POT. 

POIT Nowy  Jork  zorganizował stoisko promocyjne Polski, z udziałem polskich wystawców, na targach 

„Seatrade Cruise Shipping Convention 2014”, które odbyły się w dniach 10-13 marca  2014 r. w Miami. 

4. Działania dotyczące spraw morskich zrealizowanych w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z budżetu UE na rzecz turystyki. 

Ze względu na lokalizacje  trzy projekty  realizowane w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka można uznać za wpisujące się pośrednio w cele Strategii Unii Europejskiej dla 

regionu Morza Bałtyckiego. Są one w szczególności zgodne z filarem tematycznym SUE RMB 

dotyczącym przekształcenia regionu w miejsce dostępne i atrakcyjne (obszar priorytetowy „utrzymanie  

i zwiększenie atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego, zwłaszcza dzięki edukacji, turystyce, kulturze 

i zdrowiu”).  Inwestycje te to: 
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- „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” - projekt zakłada powstanie unikalnego produktu 

turystycznego w postaci sieci zagospodarowanych szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego.  

W ramach realizacji projektu zaplanowano budowę lub rozbudowę czterech portów żeglarskich, siedmiu 

przystani, dwóch pomostów cumowniczych oraz dwóch mostów zwodzonych. Wartość dofinansowania 

wynosi 49 035 110,60 zł; 

- „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku” - projekt polega na aktywizacji dróg wodnych na terenie 

Gdańska. Rezultatem realizacji jest zagospodarowanie nabrzeży wraz z przystaniami dla jachtów i innych 

jednostek pływających oraz przystankami dla tramwaju wodnego. W wyniku realizacji projektu powstało 

10 przystanków tramwaju wodnego, przystań dla jednostek pływających oraz dodatkowe obiekty 

żeglarskie. Wartość dofinansowania wynosi 17 074 128,00 zł; 

- „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”. Założeniem 

projektu jest stworzenie unikatowego, ponadregionalnego produktu turystycznego poprzez budowę  

i modernizację infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych, pełniących funkcję najważniejszych 

ośrodków żeglarskich Pomorza Zachodniego. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie 

utworzony unikatowy w skali krajowej, ponadregionalny produkt turystyczny pod nazwą 

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. W wyniku realizacji projektu liczba nowych miejsc postojowych dla 

łodzi w nowych, rozbudowanych i zmodernizowanych portach i przystaniach jachtowych wyniesie  

621 sztuk. Wartość dofinansowania wynosi 35 280 000,00 zł. 

Polska Organizacja Turystyczna pozostaje aktywnym członkiem Baltic Tourism Commission. 

5. Działania realizowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

„Marriage - Better Marina Management in the Southern Baltics” 

Od 2011 r. do kwietnia 2015 r. samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje (jako partner) 

projekt „Marriage - Better Marina Management in the Southern Baltics” (Marriage - lepsze zarządzanie 

mariną na obszarze Południowego Bałtyku). Projekt finansowany jest ze środków programu EWT 

Południowy Bałtyk. Partnerem wiodącym w projekcie jest Wirtschaftsfördergeselschaft Vorpommern 

GmbH z siedzibą w Greifswaldzie. Głównym założeniem projektu jest rozwój portów, przystani i marin 

leżących wzdłuż Południowego Bałtyku oraz zniwelowanie różnic pomiędzy obiektami położonymi na jego 

wschodniej i zachodniej części. W roku 2014 w ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

- udział w targach „Wiatr i Woda” w Warszawie (na wspólnym stoisku partnerów projektu Marriage), 

- udział w targach „Boot und Fun” w Berlinie (wspólne stoisko), 

- warsztaty z udziałem partnerów projektu oraz przedstawicieli branży turystyki wodnej z regionu, 

- artykuły promocyjne w magazynach „Wiatr” i „Żagle”, 

- organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy z Polski oraz Niemiec w marinach regionu, 

- przetłumaczenie i udostępnienie wszystkich partnerów, jak i zarządcom infrastruktury obiektów wodnych 

wydanego w 2013 r. podręcznika branżowego „poradnik zarządzania marinami”, 

- opracowanie dokumentu dotyczącego partnerstwa publiczno - prywatnego „Współpraca publiczno - 

prywatna w planowaniu, budowie i eksploatacji marin”. 

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski 

Od 2013 r. Województwo Zachodniopomorskie jest członkiem założycielem Lokalnej Organizacji 

Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. LOT Szlaku Żeglarskiego jest organizacją 

działająca na rzecz promocji szeroko pojętej turystyki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki 

żeglarskiej uprawianej na trasie Szlaku, biegnącej do i wzdłuż zachodniopomorskiej części Wybrzeża 

Bałtyku. Działania podejmowane w ramach LOT Szlaku Żeglarskiego nie rozgraniczają powstałych lub 

zmodernizowanych inwestycji pod kątem źródeł finansowania, ale odnoszą się do całego produktu 

turystycznego, za jaki Zachodniopomorski Szlak Żeglarski jest uważany. W roku 2014 LOT Szlaku 
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Żeglarskiego rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego z RPO WZ na lata 2007-2013: „Program 

promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”. W ramach projektu realizowane są działania 

promocyjne Szlaku na rynku krajowym i zagranicznym, poprzez udział w specjalistycznych targach 

wodnych w szczególności w Berlinie w Düsseldorfie, wizyty zagranicznych dziennikarzy specjalizujących 

się w tematyce wodnej, a także organizację spotów filmowych promujących produkt turystyczny 

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. 

Inne działania mające wpływ na rozwój turystyki morskiej i nadmorskiej realizowane na terenie 

Województwa Zachodniopomorskiego: 

 Urząd Morski w Szczecinie - Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą 

na rozwój, 

 Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o. - modernizacja Mariny Kamień Pomorski - etap II, 

 Gmina Świnoujście - zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy, 

 Gmina Stepnica - budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap II, 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz - adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu 

jachtowego, położonego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu, 

 Gmina Goleniów - odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie, 

 Gmina Gryfino - budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na 

prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej. Nabrzeże pasażerskie - północne, 

 Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń - remont nabrzeża wschodniego oraz budowa falochronu  

i pomostów Portu Jachtowego Mariny „Pogoń” stanowiącego element infrastruktury 

Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, 

 Gmina Nowe Warpno - Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza 

infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej, 

 Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie - Przebudowa ciągów 

komunikacyjnych, placów postojowych dla jachtów oraz założenie monitoringu na terenie 

przystani Jacht Klub AZS w Szczecinie, 

 Szczecin - Budowa sieci zakątków wodnych w rejonie jeziora Dąbie w Szczecinie,  

 Świnoujście - budowa Szkolnego Ośrodka Żeglarskiego w Przytorze (obiekt ukierunkowany na 

rozwój edukacji morskiej dzieci i młodzieży),  rozbudowa infrastruktury żeglarskiej na terenie portu 

jachtowego w Świnoujściu (przebudowa budynku na cele socjalne bosmanat). 

 

6. Działania realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego. 

Projekt „Enjoy the Baltic” 

Celem projektu jest poprawa wizerunku i konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego, jako atrakcyjnej 

destynacji turystycznej. Partnerami projektu są Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz ROT 

Meklemburgia. Spodziewane rezultaty projektu to nowe produkty i pakiety turystyczne oparte 

na unikatowych zasobach i obserwowanych trendach w turystyce. 

Ponadto samorząd Województwa Pomorskiego podejmował w 2014 r. następujące inicjatywy: 

- budowa przystani żeglarskiej w Kątach Rybackich (w ramach Pętli Żuławskiej); 

- rozbudowa przystani żeglarskiej w Krynicy Morskiej (w ramach Pętli Żuławskiej); 

- rozbudowa Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich (RPO); 

- przebudowa nabrzeża na Gdańskiej Starówce (Poprawa dostępu do portu Gdańsk, etap II, koordynacja 

Urząd Morski). 
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7. Działania realizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

V Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim,  

3 - 6 lipca 2014 r. 

Celem regat jest rozwój turystyki wodnej na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim oraz integracja 

środowiska żeglarskiego. Regaty są też elementem promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, 

przebiegającej przez Zalew Wiślany i Kaliningradzki. W regatach uczestniczyło 65 jednostek pływających 

(w przewadze jachty), w tym 27 z Rosji, 1 z Litwy i 1 z Niemiec. Regaty z roku na rok cieszą się coraz 

większą popularnością. 

Regaty o Puchar im. Króla Stefana Batorego na Zalewie Wiślanym,  4-5 lipca 2014 r. 

Celem regat jest rozwój turystyki wodnej na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim oraz integracja 

środowiska żeglarskiego. Regaty są też elementem promocji projektu turystyczno-rekreacyjnego  

pn. Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego. W regatach wzięło udział ok. 30 jachtów. Rozegrano 

również konkurencję dla dzieci i młodzieży na łodziach „Optimist”. 

Konferencja  pn. Kanał przez Mierzeję - potrzebny i realny, zorganizowana w Elblągu w dniu  

25 lipca 2014 r. 

Celem konferencji było przedstawienie aktualnego stanu zaangażowania w realizację budowy Kanału 

przez Mierzeję oraz przedstawienie stanowiska władz centralnych w tej sprawie. Znaczenie tej 

konferencji, w trwającym od siedmiu lat procesie przygotowania inwestycji, jest bardzo duże. Konferencja 

odbyła się z udziałem Pani Doroty Pyć - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.   

Grand Prix Zalewu Wiślanego - podsumowanie roku żeglarskiego 2014 r., 18 października 2014 r. 

Jest to tradycyjne już podsumowanie sezonu żeglarskiego na Zalewie Wiślanym z udziałem Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W 2014 r. na uroczystość przyjechała też liczna grupa Rosjan  

z Okręgowego Związku Żeglarskiego Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Każdego roku na 

Zalewie Wiślanym organizowanych jest kilkanaście regat żeglarskich. Najlepsi uczestnicy otrzymują 

Puchary Grand Prix fundowane przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. 

Żeglarski Puchar Bałtyku Południowego, Elbląg 18 października 2014 r. 

Podsumowanie roku żeglarskiego na wodach Bałtyku Południowego z włączeniem Zalewu Wiślanego. 

Impreza propagująca turystykę wodną przy współpracy z województwami: zachodniopomorskim  

i pomorskim. Idea Żeglarskiego Pucharu Bałtyku Południowego, z czynnym udziałem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biura Regionalnego w Elblągu, ma 

doprowadzić do ściągnięcia na Zalew Wiślany jednostek pływających z innych regionów Polski i lepszego 

wykorzystania nowopowstałej infrastruktury w obszarze Zalewu Wiślanego. Najlepszy żeglarz  

z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymał specjalną nagrodę Marszałka Województwa - żagiel  

z logo Warmii i Mazur. 

Warsztaty połączone z wizytą studyjną - projekt pn. Bitwy morskie Południowego Bałtyku 

Projekt Bitwy morskie Bałtyku Południowego zakłada wykreowanie międzynarodowych produktów 

turystycznych w oparciu o dawne bitwy morskie. W województwie warmińsko-mazurskim bitwa taka miała 

miejsce w Suchaczu na Zalewie Wiślanym w 1463 r. W oparciu o to wydarzenie ma zostać wykreowany 

produkt turystyczny dla obszaru Zalewu Wiślanego i województwa warmińsko-mazurskiego na miarę 

Grunwaldu. W roku 2014 uczestnicy warsztatów pracowali nad koncepcją realizacji przyszłych 

inscenizacji bitew morskich. Kolejne spotkania zaplanowane są na rok 2015. Koncepcja projektu została 

przedstawiona w Schwerinie (Niemcy) na XI Forum Parlamentu Bałtyku Południowego w czerwcu  

2013 r., w Kalmar (Szwecja) na IV Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk we wrześniu 2013 r. oraz  

w Gdańsku w październiku 2014 r. na Posiedzeniu Prezydium Euroregionu Bałtyk. Chęć współpracy 

wyrazili już przedstawiciele Kaliningradu (Rosja) oraz Meklenburgia Pomorze Przednie (Niemcy). 

Województwo Warmińsko-Mazurskie ma szansę zostać liderem tego projektu. 
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Działania w zakresie turystyki morskiej i nadmorskiej, w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 

Laguny jako miejsce krzyżowania się turystyki i wzajemnych oddziaływań społeczności Południowo-

Wschodniego Bałtyku: od historii do czasów współczesnych  (CROSSROADS 2.0). Partnerem Wiodącym 

projektu jest Federalny Uniwesytet Bałtycki im. Immanuela Kanta (Rosja), a pozostałymi partnerami są: 

Regionalne Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie (Rosja), Regionalna Publiczna Organizacja 

Młodzieżowa „Grupa Tradycji - Mówiąca Woda” z Kaliningradu (Rosja), Administracja Instytucji 

Federalnej „Park Narodowy Mierzeja Kurońska” (Rosja), Administracja Dystryktu Zelenogradsk (Rosja), 

Agencja ds. Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja), Stowarzyszenie „Elbląg-Europa” (Polska), 

Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” (Polska), Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny 

w Olsztynku (Polska), Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Polska), Europejska Fundacja Ochrony 

Zabytków (Polska), Administracja Miasta Neringa (Litwa), Uniwersytet w Kłaipedzie (Litwa). Całkowity 

budżet projektu wynosi 1 840 847,80 euro. 

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności i konkurencyjności litewsko-polsko-kaliningradzkiego 

obszaru transgranicznego przyległego do Zalewów - Wiślanego i Kurońskiego oraz zwiększenie napływu 

turystów. 

Możliwości i korzyści ze wspólnego wykorzystania Zalewu Wiślanego 

Partnerem Wiodącym projektu jest Instytut Morski w Gdańsku, a pozostałymi partnerami są: Oddział 

Atlantycki Instytutu Oceanologii im. P.P. Shirshov’a Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja), Uniwersytet im. 

Immanuela Kanta (Rosja), Gmina Miasto Elbląg (Polska), Administracja Dystryktu Miejskiego Bałtijsk 

(Rosja). Całkowity budżet projektu wynosi 1 078 270,00 euro. Ogólnym celem projektu jest intensyfikacja 

współpracy społeczno-gospodarczej pomiędzy regionami Zalewu Wiślanego oraz poprawa atrakcyjności 

regionu Zalewu Wiślanego w zakresie turystyki i środowiska naturalnego. 

8. Działania Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Główny Inspektor Sanitarny wykonując zadania z zakresu zdrowia publicznego wpisujące się w realizację 

polityki morskiej państwa, w szczególności realizował zadania z zakresu:  

- nadzoru sanitarnego nad jednostkami pływającymi zawijającymi do podległych portów oraz czynności 

przygotowujące do wydawania certyfikatów Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation 

Control; 

- nadzoru sanitarnego nad portami i przystaniami oraz nad jednostkami pływającymi, a także nad ruchem 

pasażerskim;  

- nadzoru nad wszelkimi zabiegami dezynfekcyjnymi, dezynsekcyjnymi i deratyzacyjnymi wykonywanymi 

na terenie obiektów portowych i na statkach; 

- wykonywania obowiązków wynikających z Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych i konwencji 

międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, w tym wykonywanie szczepień ochronnych 

wymaganych w ruchu międzynarodowym; 

- kontroli, zapobiegania i nadzoru nad przypadkami zachorowań na choroby zakaźne zawleczone drogą 

morską, przeprowadzanie wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych; 

- współdziałania przy organizowaniu i kierowaniu akcją sanitarną w przypadku zaistnienia stanów 

masowego zagrożenia i stanów awaryjnych na obszarze wód terytorialnych;  

- nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem 

portów morskich, morskich przejść granicznych oraz przystani żeglugi morskiej i śródlądowej;  

- nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w środkach transportu morskiego; 

- uczestniczenia w dopuszczeniu do użytku statków morskich; 
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- uzgadniania lub opiniowania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych  

i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania statków morskich. 

Wpisując się w realizację polityki morskiej państwa Główny Inspektor Sanitarny realizował cele dotyczące 

kierunku priorytetowego w zakresie rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej poprzez sprawowanie 

nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie korzystnych warunków do 

rekreacji i miejsc bezpiecznego kąpania się dla turystów i osób wypoczywających wzdłuż całego 

wybrzeża morskiego. Takimi miejscami są kąpieliska wyznaczane każdego roku uchwałami rady gmin. 

Podmiotami zaangażowanymi w organizację kąpielisk są ich organizatorzy, organy samorządowe, jak 

również organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy są odpowiedzialni za ochronę społeczeństwa 

przed potencjalnym wystąpieniem zanieczyszczeń zarówno przypadkowych, jak i długotrwałych, 

mogących mieć wpływ na jakość wody i warunki panujące w kąpieliskach. 

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości wody w kąpieliskach w 2014 r. były one kontrolowane przez 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Monitoring jakości wody obejmował przeprowadzenie badań we 

wszystkich kąpieliskach w Polsce przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz każdorazowo w przypadku 

zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody. Organizator kąpieliska był 

odpowiedzialny m.in. za dokonywanie badań nie mniej niż czterech próbek w sezonie kąpielowym dla 

każdego zarządzanego przez niego kąpieliska oraz wizualnej oceny wody. 

Jakość wody w kąpieliskach jest oceniana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie 

parametrów implementowanych do przepisów krajowych zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach  

i uchylającą dyrektywę 76/160/WE (Dz. U. L 64 z dnia 4 marca 2006 r.). Prowadzone badania jakości 

wody obejmują dwa parametry mikrobiologiczne świadczące o zanieczyszczeniu kałowym wody, które 

stanowi potencjalnie największe ryzyko zdrowotne dla osób kąpiących się. Jednocześnie prowadzona 

jest wizualna ocena wody ze szczególnym uwzględnieniem zakwitów sinic, rozmnożenia się makroalg lub 

fitoplanktonu morskiego oraz obecności innych zanieczyszczeń stałych, które mogą mieć negatywny 

wpływ na zdrowie. Dla wszystkich kąpielisk wyznaczonych w sezonie kąpielowym w 2014 r. wydawane 

były bieżące oceny jakości wody w kąpielisku, a po jego zakończeniu każde kąpielisko zostało 

sklasyfikowane w celu nadania jednolitych w UE statusów. 

W celu zapewnienia dostarczenia aktualnej informacji dotyczącej sytuacji w kąpieliskach oraz jakości wód 

prowadzony jest Serwis kąpieliskowy, który jest na bieżąco aktualizowany w terminie 15 czerwca - 30 

września, zgodnie z okresem trwania sezonu kąpielowego. Serwis prowadzony jest z wykorzystaniem 

danych przekazywanych przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych oraz Państwowych 

Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Serwis udostępnia dane o jakości wody w kąpieliskach podczas 

trwania letniego wypoczynku, tak aby minimalizować ryzyko zdrowotne osób z nich korzystających. 

Zawiera też informacje o dostępnej w kąpieliskach infrastrukturze, wyznaczonych strefach aktywnego 

wypoczynku, a także informacje o obecności ratownika. 

Serwis kąpieliskowy został dobrze przyjęty przez osoby planujące wyjazd w okresie letnim nad Morze 

Bałtyckie. Jego funkcjonowanie ma niewątpliwie pozytywny wpływ na rozwój turystyki w miejscowościach 

nadmorskich, jak również przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób kąpiących 

się oraz uprawiających sport i rekreację na polskim wybrzeżu. 

9. Działania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

Narodowe Muzeum Morskie (NMM) w Gdańsku jest państwową instytucją kultury, działającą na 

podstawie Statutu nadanego przez jego organizatora - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Do głównych zadań Narodowego Muzeum Morskiego należy upowszechnianie wiedzy w dziedzinie 

muzealnictwa morskiego przez ukazywanie działalności społeczeństw na morzach i oceanach oraz 

wodach śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

polskiej techniki morskiej, a także krzewienie wartości artystycznych i estetycznych oraz ochrona 

kulturowego dziedzictwa morskiego. Źródłem finansowania działalności Narodowego Muzeum Morskiego 
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w Gdańsku są środki finansowe przekazywane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

wypracowane przez samo Muzeum oraz uzyskiwane od Urzędu Miasta Gdynia oraz Towarzystwa 

Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego.  

Podstawowymi zadaniami muzeum jest gromadzenie, zabezpieczanie i upowszechnianie zbiorów 

realizowane przede wszystkim na drodze pozyskiwania, zakupów oraz własnych prac badawczych, 

zwłaszcza archeologicznych. Zabezpieczanie to zarówno ochrona konserwatorska, jak i fizyczna. 

Upowszechnianie sprowadza się zwykle do organizowanych wystaw stałych i czasowych eksponatów 

własnych i wypożyczanych, jak i do rozmaitych publikacji.  

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku systematycznie uczestniczy w pracach Grupy Monitorującej 

Wspólne Dziedzictwo Kulturowe Krajów Nadbałtyckich oraz bierze aktywny udział w pracach dwóch Grup 

Roboczych tego zespołu - Grupy ds. Nadmorskiego Dziedzictwa oraz w Grupie ds. Archeologii 

Podwodnej.  

NMM uczestniczy w projekcie pilotażowym „PRO-BSR”, finansowanym przez Radę Państw Morza 

Bałtyckiego, który ma na celu stworzenie strategii dla przyszłych działań Grupy. Liderem przedsięwzięcia 

jest Muzeum Schloss Gottorf ze Schleswigu w Niemczech, a partnerami NMM w Gdańsku oraz Muzeum 

Morskie w Kotce. Projekt rozpoczęto od narady w Warszawie w dniu 31 marca 2014 r. Część nowej 

strategii i zadań dla Grupy Monitorującej przygotować ma Grupa Robocza ds. Nadmorskiego Dziedzictwa 

Kulturowego. Drugie spotkanie w ramach projektu miało miejsce w dniach 11-12 czerwca 2014 r.  

w Helsinkach, a kolejna narada obyła się w listopadzie 2014 r. w NMM w Gdańsku i była poświęcona 

ochronie nadmorskiego i podwodnego dziedzictwa kulturowego. 

W dniach 7-9 kwietnia 2014 r. przedstawiciele NMM wzięli udział w spotkaniu roboczym Grupy 

Monitorującej w Schleswig (Niemcy). Narada Grupy Monitorującej odbyła się także w Kilonii w dniach  

23-24 października 2014 r. Głównym tematem były przygotowania do organizacji VI Bałtyckiego Forum 

Dziedzictwa Kulturowego, które odbędzie się we wrześniu 2016 r. Ze strony Polski w spotkaniu 

uczestniczył dyrektor NMM oraz kierownik Działu Badań Podwodnych, jednocześnie pełniący rolę 

przewodniczącego Bałtyckiej Grupy Roboczej Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego.  

W Turku obyła się narada Grupy Roboczej ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Kulturowego Państw 

Bałtyckich z udziałem przedstawiciela NMM. Gospodarzem spotkania był Krajowy Urząd Ochrony 

Zabytków w Finlandii. Tematem spotkania było opracowanie planu pracy Grupy w nadchodzących latach. 

Jednym z działań Grupy będzie zaangażowanie w projekt „PRO-BSR” w zakresie ochrony nadmorskiego 

dziedzictwa Bałtyku. Drugim dużym projektem jest organizacja przez Grupę wystawy czasowej na 

norweskim statku „Gamle Oksoy”, który jest własnością pomysłodawców projektu - Muzeum Latarni 

Morskiej w Lindesness. Przedsięwzięcie ma być zorganizowane w 2016 r. Druga narada odbyła się  

w dniach 3-4 listopada 2014 r. w NMM w Gdańsku. Tematyka spotkania dotyczyła planów Grupy 

Roboczej na lata 2015-2016. Omawiano kwestie techniczne i finansowe organizacji wystawy czasowej. 

Pracowano również nad dokumentami strategicznymi Grupy Monitorującej i tzw. „Morskim Planem 

Działania” (Maritime Action Plan) - dokumentem, który ma być włączony do strategii Grupy Monitorującej 

w ramach realizowanego projektu pilotażowego „PRO-BSR”.  

Narodowe Muzeum Morskie jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Morskich 

(International Congress of Maritime Museums - ICMM). W dniach 19-23 marca 2014 r. odbyło się  

w Londynie doroczne posiedzenie Zarządu ICMM, którego członkiem jest przedstawiciel NMM. Narada 

była poświęcona zmianom organizacyjnym Stowarzyszenia, podsumowaniu minionego Kongresu ICMM 

w Portugalii oraz prezentacji program kolejnego Kongresu, który odbędzie się w 2015 r. w Hong Kongu  

i Macao. Organizatorami będą Muzeum Morskie w Hong Kongu oraz Muzeum Morskie w Macao. 

Tematem mają być związki Wschodu z Zachodem w świetle historii morskiej, współpraca między 

muzeami morskimi oraz muzeami a sektorem prywatnym i mediami.  

Rozpoczęto konsultacje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych w sprawie promocji działań z zakresu dziedzictwa kulturowego podczas polskiej 
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prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Propozycją przedstawioną przez NMM było 

zorganizowanie wystawy czasowej promującej morskie dziedzictwo kulturowe Polski oraz przedstawienie 

programu dydaktycznego w ramach współpracy między uniwersytetami bałtyckimi. 

Projekty europejskie realizowane przez Narodowe Muzeum Morskie w 2014 roku 

 Projekt „Morskie dziedzictwo kulturowe Polski i Norwegii. Wymiana doświadczeń i dobrych 

praktyk. Projekt zachowania i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego związanego z lokalnym szkutnictwem”.  

Planowany czas trwania projektu: 2 września 2013 r. - 31 grudnia 2014 r. Projekt był realizowany  

z dwoma partnerami norweskimi - Riksantikvaren Norwegian Directoriate for Cultural Heritage z Oslo 

oraz Hardanger and Voss Museum. Celem projektu było promowanie różnorodności kulturowej  

i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Projekt dotyczył wymiany doświadczeń 

polsko-norweskich w zakresie konserwacji, ochrony i promocji materialnego i niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego związanego ze szkutnictwem i powroźnictwem. W ramach projektu 

przeprowadzono warsztaty i lekcje muzealne z zakresu szkutnictwa i powroźnictwa. zorganizowano 

wizytę roboczą w Norweskim Dyrektoriacie ds. Dziedzictwa Kulturowego - Riksantikvaren, gdzie 

zapoznano się z polityką ochrony zabytków nautologicznych w Norwegii oraz z technikami dokumentacji 

zabytków szkutniczych..  

 MARTABAL (MariTime heritage Atlas of BALtic sea)  

W czerwcu 2013 r. NMM otrzymało dofinansowanie do rocznego projektu z Mechanizmu Finansowego 

Seed Money Facility wspierającego nowatorskie pomysły dla rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego. NMM 

jest liderem projektu, a jego partnerami są: Litewskie Muzeum Morskie z Kłajpedy, Forum Marinum  

z Turku oraz Muzeum Marynarki Wojennej z Karlskrony. Głównym celem projektu jest przygotowanie 

koncepcji dalszego rozwoju Atlasu Dziedzictwa Morskiego, który powstał jako strona internetowa  

w trakcie projektu Seaside (Developing Excellent Maritime Destinations in the South Baltic area) 2008-

2011. Idea zebrania na jednej platformie różnorodnych przykładów morskiego dziedzictwa zyskała duże 

uznanie, dlatego Atlas został wpisany jako jeden z projektów flagowych w priorytecie Kultura w ramach 

Strategii UE dla regionu dla Morza Bałtyckiego. NMM odpowiada za przygotowanie planu dalszego 

rozwoju Atlasu Dziedzictwa Morskiego, obejmującego swym zasięgiem basen Morza Bałtyckiego.  

 Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie - budowa 

infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

Utworzenie Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym jest priorytetowym 

działaniem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, zawartym w strategii rozwoju Muzeum na lata 

2013-2020. W maju 2014 r. Narodowe Muzeum Morskie podpisało umowę w sprawie realizacji tego 

projektu oraz ogłosiło przetarg nieograniczony na budowę Centrum, który wygrała firma Skanska S.A. 

Rozstrzygnięto również przetargi na „Wykonanie systemu instalacji technologicznej do konserwacji 

mokrego drewna”, „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” oraz „Wykonanie 

konserwacji muzealiów tworzących kolekcję zabytkowych jachtów oraz elementów żaglowców”. Do końca 

września 2014 r. wykonawca zrealizował prace rozbiórkowe istniejących na terenie inwestycji zabudowań 

po byłej Pracowni Konserwatorskiej w Tczewie. W dniu 24 listopada 2014 r. w Tczewie odbyła się 

uroczystość położenia kamienia węgielnego pod tę inwestycję.  

 Projekt “Evaluating the Universal Value of the Submerged Heritage of the Baltic Sea 

USHer".  

Liderem projektu jest estońska służba konserwatorska, a drugim partnerem Narodowe Muzeum Morskie 

w Sztokholmie. Projekt ma na celu opracowanie kryteriów wpisu morskich stanowisk archeologicznych 

Bałtyku na światową listę zabytków UNESCO. Okres realizacji wrzesień 2014 - maj 2016. W 2014 r. 

przygotowano aplikację do projektu Heritage+ pn.: „Zabezpieczenie wielkogabarytowych zabytków 

drewnianego budownictwa okrętowego - magazynowanie, monitoring i formy udostępnienia w kontekście 
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zachodzących zmian środowiska naturalnego Bałtyku”. Partnerami polskimi są: Narodowe Muzeum 

Morskie w Gdańsku, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu i Uniwersytet Gdański. Partnerzy 

zagraniczni: lider projektu Uniwersytet w Yorku (Wielka Brytania), Narodowe Muzeum Morskie  

w Sztokholmie, L'Association pour le Développement et la Recherche en Archéologie Maritime (Francja) 

oraz Uniwersytet w Katanii (Włochy). Aplikacja przeszła pierwszy etap konkursu z wynikiem pozytywnym 

oraz została zakwalifikowana do ostatecznej oceny, której wynik będzie znany w 2015 r. 

XIII. Działalność urzędów morskich w 2014 r. 

1. Urząd Morski w Gdyni 

1.1. Realizowane projekty i inwestycje 

W roku 2014 Urząd Morski w Gdyni zrealizował inwestycje na kwotę 86 474,94 tys. zł. 

 Tor wodny na Wiśle Śmiałej  

W dniu 28 października 2014 r. podpisano umowę na wykonanie rozbudowy kamiennej grobli 

oddzielającej jeziora Ptasi Raj od Wisły Śmiałej. Dla robót budowlanych związanych z rozbudową 

kamiennej grobli zakupiono niezbędne materiały, które rozpoczną się w październiku 2015 r. Zgodnie  

z Postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku uzyskano pozwolenie na 

wycinkę drzew na grobli. Dla zadania przeprowadzono również monitoring zgodnie z Postanowieniem 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wykonanie - 7 000,00 tys. zł. 

 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku 

wodnego na Martwej Wiśle i Motławie   

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jest podzielony 

na kilka zadań. Projekt posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Podpisano umowę na 

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla całego projektu. W 2014 r. zakończono następujące prace: 

- przebudowa Nabrzeża Szyprów przy Martwej Wiśle - roboty budowlane odebrano 30 czerwca 2014 r.; 

- obudowa Brzegów Kanału Płonie na Martwej Wiśle - roboty budowlane odebrano 10 grudnia 2014 r.; 

- przebudowa Nabrzeży Motławy na odcinku I-VI - roboty budowlane odebrano 3 września 2014 r. 

Ponadto dla zadania Przebudowa nabrzeży na Ołowiance podpisano w dniu 19 listopada 2014 r. Aneks 

terminowy do umowy wydłużający czas na wykonanie robót z 24 na 27 miesięcy do 20 lutego 2015 r. 

Wykonanie - 30 284,70 tys. zł. 

 Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym - prace 

przygotowawcze   

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem 

projektu jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie modernizacja układu 

falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku. Przygotowany jest projekt budowlany, studium 

wykonalności oraz raport o oddziaływaniu na środowisko. W 2014 r. dokonano płatności za wykonanie 

projektu budowlanego zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą. Wykonanie - 528,90 tys. zł. 

 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III - prace 

przygotowawcze   

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem 

projektu jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie modernizacja wejścia do 

Portu Wewnętrznego w Gdańsku. W ramach zakresu rzeczowego projektu zostaną wykonane 

następujące prace: przebudowa Nabrzeża Flisaków, przebudowa Nabrzeża Retmanów, przebudowa 

Nabrzeża nr XVIII, dokończenie przebudowy Nabrzeża Szyprów.  
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Przygotowana została następująca dokumentacja: aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej 

przebudowy Nabrzeża Flisaków i Nabrzeża Retmanów, projekt budowlany przebudowy Nabrzeża  

nr XVIII, projekt budowlany - dokończenie Nabrzeża Szyprów. Do opracowania pozostało studium 

wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko - uzupełnienie, projekt kolektora przy Nabrzeżu 

Szyprów. W 2014 r. wystąpiły częściowe płatności za wykonanie projektów budowlanych zgodnie  

z  umowami z Wykonawcą. Wykonanie - 214,40 tys. zł. 

 Modernizacja toru wodnego do portu północnego - prace przygotowawcze 

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem 

projektu jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie modernizacja toru 

wodnego do Portu Północnego w Gdańsku. W trakcie przygotowywania jest następująca dokumentacja: 

aktualizacja projektu budowlanego, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko.  

W 2014 r. dokonano płatności za raport oddziaływania na środowisko zgodnie z podpisaną umową  

z Wykonawcą oraz za dokumentację techniczną. Wykonanie -  709,80 tys. zł. 

 Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I   

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace 

kontynuowane zgodnie z harmonogramem. W dniu 3 listopada 2014 r. podpisano Aneks nr 2  

z Wykonawcą Kontraktu nr WI/KSBM/1/2011 z dnia 4 października 2011 r. wydłużający termin 

zakończenia robót do dnia 4 marca 2015 r. Wykonanie - 15 324,80 tys. zł. W 2014 r. wykonano 

rozbudowę morskiego systemu RTK; oprogramowanie narzędziowe i statystyczne; stację monitorującą 

prace podsystemów KSBM, System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) do pełnienia 

funkcji aplikacji centralnej KSBM, firewall dla systemu KSBM. Wykonanie - 9 638,90 tys. zł. 

 Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap II A   

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace 

kontynuowane zgodnie z harmonogramem. W dniu 7 sierpnia 2014 r. podpisany został Aneks nr 2, który 

włączył do projektu dwa nowe zadania: zakup samochodu serwisowego na potrzeby utrzymania PMT 

oraz podczyszczenie dna w miejscu przejścia kabla przez tor podejściowy do Portu Gdynia. Wykonanie - 

22 395,30 tys. zł. 

 Zadania wykonane w ramach programu wieloletniego na lata 2004-2023 „Program ochrony 

brzegów morskich” 

- Zalew  Wiślany - utrzymanie przedwali, czyszczenie konserwacyjne na odcinku brzegu km 29,9-33,0,   

- Zatoka Gdańska - przewiezienie 1000 m3 piasku z nasady Półwyspu Helskiego do Pucka wraz  

z załadunkiem i rozplantowaniem we wskazanym miejscu na plaży,  

- Półwysep Helski - wykonanie  sztucznego  zasilania  brzegu  Półwyspu Helskiego na odcinkach: km  H 

0,150-1,250; km  H 0,400-1.000; km  H 11,800-12,300; km  H 18,200-18,900,     

- otwarte morze - wykonanie zabezpieczenia obszaru przylegającego do umocnienia zbocza klifu  

w rejonie Jastrzębiej Góry, km 134,4-134,5 uformowanie kolumn kamiennych, budowa umocnienia 

brzegowego w rejonie Karwi (km 140,6-142,0).  

 Prace przygotowawcze w zakresie planowania przestrzennego na obszarach morskich  

Na podstawie porozumienia pomiędzy dyrektorami urzędów morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie  

o współpracy przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, 

Urząd Morski w Gdyni zlecił wykonanie „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 

polskich obszarów morskich”. Sporządzono projekt tego studium. Ostateczna wersja będzie gotowa  

w marcu 2015 r. Ustalono jako koordynatora tych prac Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Trwały 

intensywne prace w sprawie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania  

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na sporządzenie niezbędnych planów 
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zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej kolejności zakłada się wykonanie projektu planu w skali 

1:200000 dla całości polskich obszarów morskich z wyłączeniem wód portów oraz Zalewu Wiślanego i 

Zalewu Szczecińskiego, a następnie planów szczegółowych dla obu zalewów, Zatoki Gdańskiej i 

większości portów.  

1.2. Działania związane z ochroną podwodną dziedzictwa kulturowego. 

Prowadzono badania archeologiczne w trakcie robót budowlanych zaplanowanych w ramach inwestycji 

„Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) Etap II - Przebudowa szlaku wodnego na 

Martwej Wiśle i Motławie” przy wraku zabytkowego statku rzecznego (tzw. Dubas) z okresu XVII-  

XVIII w. 

Wydano zezwolenia Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku na prowadzenie badań 

archeologicznych na wraku samolotu Douglas A-20, po pozytywnym uzgodnieniu z Pomorskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku. W dniu 5 października 2014 r. wydobyto wrak 

samolotu Douglas A-20 i został on przekazany do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 

Wystąpiono z pismem do Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża MW Świnoujście o podjęcie działań  

w celu identyfikacji i ewentualnej neutralizacji trzech obiektów podwodnych, których charakter wskazuje, 

że są to obiekty niebezpieczne pochodzenia militarnego. 

Wystąpiono z pismem do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o wyrażenie 

zgody na wydobycie niebezpiecznego obiektu zalęgającego na pozostałościach wraku statku, 

posiadającego wartość zabytkową. 

Powiadomiono Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o wykryciu sześciu 

obiektów podwodnych, co do których istnieje przypuszczenie, iż mogą być zabytkami. 

Wydano cztery zezwolenia na wykonywanie badań archeologicznych na obszarach morskich i 12 

pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków, nie wyszczególnionych w „Wykazie wraków statków 

udostępnionych do płetwonurkowania”. 

Wydano jedno zezwolenie na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków archeologicznych na 

terenie Gdańsku Nowego Portu. 

Wydano jedno zezwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 

archeologicznych w ramach inwestycji „Rozbudowa toru podejściowego z powiększeniem jego szerokości 

i głębokości technicznej wraz z wykonaniem obrotnicy o średnicy 750 mw ramach modernizacji toru 

podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku” 

Na wrakach statków udostępnionych do płetwonurkowania sportowego (40 wraków), położonych w strefie 

należącej do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, zarejestrowano 1256 wyjść statków na 

płetwonurkowanie z 5 baz nurkowych (portów) z 8065 płetwonurkami.  

Przekazano dokumenty dotyczące oględzin wraku statku MV „Georg Büchner” do Izby Morskiej w Gdyni. 

System DGPS 

Urząd Morski w Gdyni jest Koordynatorem Krajowym dwóch ogólnopolskich sieci radionawigacyjnych: 

DGPS-PL (2 stacje) oraz AIS-PL (12 stacji) podlegających koordynacji międzynarodowej w ramach IMO 

oraz IALA. W roku 2014 zakończono II etap instalacji i optymalizacji oprogramowania zdalnego nadzoru 

sygnałów DGPS stacji Rozewie i Dziwnów. Prowadzono na polskim wybrzeżu system monitorowania  

i raportowania jakości sygnałów nawigacyjnych. Polskie stacje DGPS zostały wyposażone w system 

zdalnego monitorowania jakości sygnałów poprawek oraz jakości pozycji poprawionej GPS. 

Eksploatowano dwie morskie stacje RTK do celów nawigacyjnych i hydrograficznych: w Porcie 

Północnym i w Świnoujściu. Służą też do prac inżynierskich oraz pilotowania statków.  
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2. Urząd Morski w Słupsku. 

2.1. Realizowane projekty i inwestycje. 

 Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki  

Projekt „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki” realizowany jest od 2013 r., 

wartość całkowita projektu 160 992 350,30 zł. Projekt obejmuje realizację zadań w zakresie 

zabezpieczenia brzegu morskiego na wysokości trzech miejscowości wypoczynkowych: Łeby, Rowów 

Ustki. Celem projektu jest zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu, co będzie 

możliwe dzięki zahamowaniu postępu erozji na tych odcinkach brzegu oraz w strefie podbrzeża.  

W sierpniu 2014 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu, w wyniku czego zakres 

inwestycji został rozszerzony o wykonanie dodatkowych konstrukcji ochrony brzegów morskich  

w miejscowości Rowy. Planowane jest wybudowanie dodatkowej opaski brzegowej wraz z wydłużeniem 

zachodniej ostrogi portowej, na koronie której przewidziano wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz  

z zejściami na plażę. W ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu przewidziano dodatkowe 

wydatki inwestycyjne, m.in. zakupiony zostanie dodatkowy sprzęt przeznaczony do prowadzenia 

monitoringu strefy brzegowej. W 2014 r. prowadzone było postępowanie przetargowe związane  

z wyłonieniem wykonawcy budowy opaski brzegowej w Rowach.  

 Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo  

Umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” 

dotyczy trzech podstawowych elementów: modernizacji istniejącego ciągu falochronów wyspowych 

znajdujących się na obszarze polskich obszarów morskich nachodzącego na północną część działki nr 1 

obr. ew. nr 3 Miasta Darłowo w jej przyportowej części, budowy systemu drewnianych ostróg brzegowych 

(53 sztuki), dobudowania kolejnego odcinka wału przeciwsztormowego na mierzei jeziora Kopań  

o długości 830 m wraz z wykonaniem narzutu z kamienia łamanego na całej długości wału od strony 

odmorskiej (4980 m) oraz od strony odjeziornej (5450 m). W 2014 r. zakończone zostały prace 

budowlane związane z realizacją podstawowego zakresu projektu. Z uwagi na oszczędności w trakcie 

realizacji projektu podpisano aneks do umowy, w którym rozszerzono zakres rzeczowy projektu.  

W wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu wykonane zostanie kleszczenie ostróg teowych, 

wykonanych w zakresie podstawowym projektu, podniesiona zostanie rzędna korony wału 

przeciwsztormowego na mierzei jeziora Kopań z remontem drogi inspekcyjnej na jego koronie oraz 

wykonane zostanie sztuczne zasilanie brzegu morskiego. W 2014 r. prowadzone były postępowania 

przetargowe związane z wyłonieniem wykonawców poszczególnych elementów robót. 

 Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko 

Morskie 

Projekt realizowany od 2012 r. W 2014 r. prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji 

ochronnych brzegu morskiego w postaci opasek brzegowych zostały wykonane niemalże w całości. 

Zakończenie prac budowlanych nastąpi w kwietniu 2015 r. W tym czasie zakończone zostaną również 

prace związane z remontem dróg leśnych, prowadzących do wybudowanych konstrukcji ochronnych. 

Projekt będzie zakończony zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót budowlanych. 

 Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego 

W listopadzie 2013 r. Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu „Ochrona 

brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego” na wartość całkowitą projektu 92 841 087,12 zł z realizacją 

na lata 2014-2015. Celem przedsięwzięcia jest budowa konstrukcji ochronnych brzegu morskiego  

w Jarosławcu, Unieściu, Chłopach, Ustroniu Morskim oraz Dźwirzynie o łącznej długości 3,8 km. 

W miejscowości Jarosławiec przebudowany zostanie zespół ostróg brzegowych, w ramach przebudowy 

powstanie 7 ostróg brzegowych typu T, wykonane zostaną narzutowe falochrony brzegowe: dwa 

falochrony o długości 100 m i trzy falochrony o długości 250 m. Z uwagi na klifowe wybrzeże na 
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wysokości miejscowości Jarosławiec przewidziano kontynuację wzmacniania klifu. W ramach tego 

działania zaplanowano wykonanie drenażu plaży, koluwium oraz samego klifu. Właściwe odprowadzenie 

wody z podnóża klifu jak i samego klifu powinno doprowadzić do jego stabilizowania  i zahamowania 

procesu niszczenia tego typu wybrzeża.  

W miejscowości Unieście zaplanowany został ażurowy falochron osłonowy oraz dwie narzutowe opaski 

brzegowe. Falochron osłonowy przewidziano w kształcie litery „S” o długości ok. 200 m. Narzutowe 

opaski brzegowe po wschodniej i zachodniej stronie przetoki będą miały długość po 250 mb. 

W miejscowości Chłopy wykonana zostanie narzutowa opaska brzegowa o długości 320 mb. Będzie to 

kontynuacja działań Urzędu Morskiego w Słupsku, który w 2012 r. wykonał ze środków budżetowych 50 

metrowy odcinek opaski chroniący od zachodu rybacką przystań plażową, która niszczona jest przez 

hydrodynamiczne działanie falowania morskiego. Na zapleczu planowanej opaski  znajdują się prywatne 

posesje mocno zabudowane, które zagrożone są możliwością uszkodzenia w wyniku działania żywiołu 

morskiego. 

W miejscowości Dźwirzyno przewidziano przebudowę zespołu ostróg brzegowych, w wyniku której 

usunięte zostaną stare ostrogi brzegowe, które z racji ich złego stanu technicznego nie spełniają już 

swojej funkcji. W ich miejsce zostaną wybudowane nowe ostrogi (5 sztuk ostróg prostych - typu I oraz  

6 sztuk ostróg teowych z belką poprzeczną - typu T). Projekt obejmuje realizację 11 ostróg, w tym 8 sztuk 

jest realizowanych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, a 3 sztuki na podstawie programu 

funkcjonalno-użytkowego. Projekt budowlany przewiduje budowę 5 szt. ostróg typu T oraz 3 szt. ostróg 

typu I. W ramach PFU wykonanych zostanie 1 ostroga typu T oraz 2 szt. ostróg typu I. Łącznie 

przewiduje się do realizacji 6 szt. ostróg typu T i 5 szt. ostróg typu I. 

Podobne rozwiązania przyjęto również w miejscowości Sianożęty, gdzie działanie oparte zostało  

o wcześniej realizowaną inwestycję przez Urząd Morski w Słupsku oraz Gminę Ustronie Morskie  

w postaci budowy systemu ostróg brzegowych. Przyjęty do realizacji zakres prac stanowi ukończenie 

całego systemu ostróg brzegowych w obejmujący swoim zakresem brzeg morski na wysokości 

miejscowości Ustronie Morskie oraz Sianożęty. W ramach działań wykonane zostaną ostatnie trzy ostrogi 

z zaprojektowanych 17. 

W dniu 30 grudnia 2014 r. podpisano dwa ostatnie kontrakty związane z realizacją poszczególnych zadań 

wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Równolegle prowadzone były prace koncepcyjne  

i projektowe w związku z podpisanymi kontraktami oraz wykonywane były prace na odcinkach,  

w odniesieniu do których Urząd Morski w Słupsku posiadał decyzje administracyjne umożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych. Prace te były realizowane w miejscowości Sianożęty (Ustronie 

Morskie), gdzie budowane były ostrogi brzegowe oraz realizowana była inwestycja w Chłopach, gdzie 

budowana była opaska brzegowa. 

 Przebudowa Nabrzeża Wydmowego w porcie Łeba  

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego i na obszarze 

Natura 2000. W dniu 26 czerwca 2014 r. UM Słupsk podpisał kontrakt z firmą PBO Słupsk na realizację 

kolejnych prac budowlanych na kwotę brutto 1 150 202,91 zł. z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 

2014 r. Ze względu na przeszkody na trasie przewiertu pod kanałem portowym do kanalizacji kablowej 

elektrycznej i nawigacyjnej, koszt realizowanych robót wzrósł o 77 270,52 zł brutto.  

Wykonawca zrealizował następujące prace: nowa konstrukcja nabrzeża na długości 73 mb z wykonaniem 

nowego oczepu żelbetowego, nowej nawierzchni z płyty żelbetowej o grubości 20 cm wraz  

z wyposażeniem w drabinki ratownicze oraz odbojnice; umocnienia dna przy nabrzeżu o konstrukcji 

koszy gabionowych; wykonanie przejścia kablowego pod kanałem portowym; przebudowa oświetlenia 

nabrzeża na długości 223 mb, za które otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1 227 473,43 zł brutto, co 

stanowi 99,88 % wykonania planu. Zadanie inwestycyjne zakończone. 
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 Program wieloletni na lata 2008-2023 „Program ochrony brzegów morskich” 

W  2014 r. Urząd Morski w Słupsku w ramach programu wieloletniego zrealizował następujące prace: 

- sztuczne zasilanie - Łeba. Działanie pozwoliło na zabezpieczenie brzegu morskiego do momentu 

realizacji kompleksowych rozwiązań ochronnych brzegu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko w latach 2014-2015. W wyniku przetargu nieograniczonego w 2014 r. zawarto umowę na 

wykonanie sztucznego zasilania o łącznej kubaturze 50 000,0 m3. W wyniku zaoszczędzenia środków na 

pozostałych zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego umowę rozszerzono  

o wykonanie dodatkowej refulacji w ilości 8 193,4 m3. Wykonawca zrealizował wszystkie prace do dnia 

29 grudnia 2014 r. Końcowa wartość zadania wyniosła 2 310 450,00 zł. 

- sztuczne zasilanie - Darłowo. Konieczność wykonania zadania wynikała z poważnej sytuacji na 

wskazanym odcinku brzegu. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie sztucznego zasilania o łącznej 

kubaturze 120 000,0 m3 oraz rozpoznanie nagromadzeń osadów dennych. Na brzeg wyrefulowano 

116 505,0 m3. Zmniejszenie wielkości refulatu nie wpłynęło na jakościową i ilościową zmianę miernika, 

który wyniósł planowane 1,9 km. Zaoszczędzone środki przeznaczono na zwiększenie refulacji w Łebie. 

Wykonawca zrealizował wszystkie prace do dnia 27 czerwca 2014 r. Końcowa wartość zadania wyniosła 

5 727 925,50 zł. 

- sztuczne zasilanie - Kołobrzeg. Wykonanie sztucznego wynikało z poważnej sytuacji na wskazanym 

odcinku brzegu. Lokalizacja odkładanego refulatu: 328,9-330,0 km. Planowana do wykonania wielkość 

zasilania - 50 tys. m. W związku z intensywnym transportem rumowiska na wschód od regionu jego 

pierwotnego odłożenia, przesunięto odcinek zasilania w stosunku do dotychczasowej lokalizacji dalej na 

wschód na wysokość ostatnich ośrodków wypoczynkowych oraz początku użytku ekologicznego 

„Ekopark wschodni". Pozwoliło to na częściowe zabezpieczenie dodatkowego odcinka brzegu obecnie 

intensywnie abradowanego na wysokości nisko położonych obszarów mokradłowych ważnych z punktu 

widzenia zapewnienia stabilizacji stosunków wilgotnościowych regionu, jak i odcinka na wysokości 

lotniska w Bagiczu. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie sztucznego zasilania o łącznej kubaturze 

50 000,0 m3. Na brzeg wyrefulowano 49 256,0 m3. Zmniejszenie wielkości refulatu nie wpłynęło na 

jakościową i ilościową zmianę miernika, który wyniósł planowane 0,7 km. Zaoszczędzone środki 

przeznaczono na zwiększenie refulacji w Łebie. Wykonawca zrealizował wszystkie prace do dnia  

27 czerwca 2014 r. Końcowa wartość zadania wyniosła 1 961 585,2 zł. 

2.2. Działania związane z ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego. 

Według danych na koniec 2014 r. w obszarze administrowanym przez Dyrektora Urzędu Morskiego  

w Słupsku znajduje się osiem obiektów objętych ewidencją podwodnych stanowisk archeologicznych. 
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Na tych obiektach zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 marca 

2013 r. w sprawie płetwonurkowania na wrakach zabrania się penetracji wnętrza wymienionych obiektów, 

naruszania ich struktury oraz wydobywania zalegających na nich oraz w ich otoczeniu elementów  

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. poz. 1455). W 2014 r. nie odnotowano 

przypadków łamania zakazu. 

Obiektem podwodnym spoza listy, na którym wprowadzono zakaz nurkowania jest wrak statku „General 

von Steuben” - mogiła wojenna - Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z 2010 r. 

(Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 4 lutego 2010 r.). W grudniu 2014 r. m.in. 

odmówiono wyrażenia zgody na planowane nurkowanie niemieckiej firmie nurkowej „Tauchcenter 

Bielefeld”, po uzyskaniu negatywnego stanowiska rządu Republiki Federalnej Niemiec (Konsulat 

Generalny Republiki Federalnej Niemiec). 

Podczas lotów nad polskimi obszarami morskimi z użyciem samolotów Urzędu Morskiego w Gdyni oraz 

Straży Granicznej, kontroluje się, czy nie odbywają się nurkowania w miejscach, na których obowiązują 

ww. zakazy. W roku 2014 nie było doniesień o takich zdarzeniach. 

W dniu 31 stycznia 2014 r. Instytut Morski w Gdańsku (Zakład Oceanografii Operacyjnej) przekazał 

Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku informację oraz raport z nowo odkrytego w trakcie 

prowadzenia monitoringu strefy brzegowej w rejonie na południowy zachód od Darłowa wraku statku. 

Wrak może posiadać wartość historyczną. W dniu 13 kwietnia 2014 r. Instytut Morski w Gdańsku, 

ponownie złożył Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku informację i raport z nowo odkrytego w roku 

2014 wraku statku, w obszarze planowanej lokalizacji farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II, na północ od 

Ławicy Słupskiej, który może posiadać wartość historyczną. 

W 2014 r. na obszarach morskich będących we właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku nie 

były wydawane pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, w trybie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Nie 

były również wydawane pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych,  

w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych  

i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. 

3. Urząd Morski w Szczecinie. 

3.1. Realizowane projekty i inwestycje. 

 Program wieloletni na lata 2008-2023 pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu 

zewnętrznego w Świnoujściu” 

Zakończono realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2008-2013  

pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” wprowadzonego Uchwałą 

Rady Ministrów nr 207/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Wartość inwestycji wynosiła 984.156.440,24 zł  

i była w całości finansowana z budżetu państwa. W 2014 r. Urząd Morski w Szczecinie wydatkował kwotę 

106.908.593,66 zł z przeznaczeniem na wybudowanie dwóch staw nawigacyjnych po obu stronach 

podejściowego toru wodnego do Świnoujścia, wykonanie podczyszczeniowych prac pogłębiarskich na 

podejściowym torze wodnym do Świnoujścia (od km 0,8 do km 35,6) - w 2014 r. wyczerpano około  

1,2 mln m3 urobku oraz oczyszczanie toru podejściowego z materiałów niebezpiecznych pochodzenia 

wojskowego. Wszystkie zadania w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Budowa falochronu osłonowego 

dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” zostały zrealizowane i inwestycja została zakończona. W ramach 

tej inwestycji wybudowano infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu - falochron osłonowy o długości 

34,8 km, ostrogę, obrotnice statków oraz tor wejściowy do Portu Zewnętrznego. 
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 Kontynuowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie”,  

w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) 

W III kwartale 2014 r. Urząd podpisał aneks do porozumienia z dnia 9 listopada 2010 r. dotyczący zmiany 

zakresu rzeczowego projektu. Po zmianie operacja dotyczy zakupu zestawu pogłębiarskiego oraz 

przebudowy Nabrzeża Odpraw Granicznych. Koszt projektu zamknie się w kwocie 17 961 847,00 zł.  

W czerwcu 2014 r. Urząd rozstrzygnął postępowanie przetargowe dotyczące Przebudowy Nabrzeża 

Odpraw Granicznych. Umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą Przedsiębiorstwo Robót Mostowych 

MOSTAR Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego na kwotę 1 556.390,27 zł podpisano w lipcu 2014 r.  

W grudniu 2014 r. rozpoczęte zostały roboty budowlane. W grudniu wyłoniono wykonawcę zestawu 

pogłębiarskiego: konsorcjum firm PBP Enamor Sp. z o.o. z Gdyni oraz Techno Marine Sp. z o.o.  

z Malborka. Umowa na kwotę 15 505 928,99 zł podpisana została w dniu 22 grudnia 2014 r. Termin 

zakończenia i rozliczenia projektu wyznaczony został na wrzesień 2015 r.  

 Kontynuowano realizację przedsięwzięcia pn. „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) 

Zakończenie prac budowlanych nastąpiło we wrześniu 2014 r., a w październiku został złożony wniosek  

o płatność pośrednią zweryfikowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 

26 371 099,00 zł. W grudniu złożono wniosek o płatność końcową. Całkowity koszt projektu zamknął się 

w kwocie 26 432 287,00 zł. Przebudowa falochronu i umocnień brzegowych obejmowała następujące 

elementy: falochron wschodni o całkowitej długości 355,80 m, falochron zachodni o całkowitej długości 

350,30 m, umocnienie zachodniego brzegu Dziwny w rejonie przed nasadą Falochronu Zachodniego; 

umocnienie wschodniego brzegu Dziwny stanowi obudowę ujściowego odcinka wschodniego brzegu 

Dziwny, na długości 446,50 m, od końca wysokiego umocnienia brzegowego o długości 38,00 m 

stanowiącego przedłużenie krawędzi odwodnej falochronu, do narożnika zachodniej granicy głowicy 

wejściowej do Basenu Zimowego, drogę dojazdową do Falochronu Zachodniego oraz sieć instalacji 

elektrycznej zasilającej urządzenia nawigacyjne. 

 Kontynuowano realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – 

Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - Etap II, strona wschodnia i zachodnia” 

W roku 2014 w ramach projektu podjęto następujące działania: 

- zasadnicze prace czerpalne i profilowanie skarp ostatniego odcinka wschodniego brzegu Kanału 

Mielińskiego oraz prace przy budowie umocnień zachodniej strony Kanału Piastowskiego; układana była 

geowłóknina i narzut kamienny na skarpach podwodnych i nadwodnych modernizowanych kanałów; 

- prace podczyszczeniowe prowadzone wzdłuż brzegów kanałów wykonano na odcinkach o łącznej 

długości ok. 13 353 mb; zasadnicze prace czerpalne i zasypowe wykonano na odcinkach o łącznej 

długości ok. 12 087 mb (kubatura - ok. 1.003.000 m3); umocnienia skarpy podwodnej i nadwodnej  

wykonano na odcinkach o łącznej długości ok. 8.388 mb (w tym K. Mieliński -  4.703 mb, K. Piastowski - 

3.685 mb); 

- na lądzie i akwenie systematycznie oczyszczane są kolejne odcinki brzegu i toru wodnego (usunięcie 

ew. ładunków i uzyskanie certyfikatu czystości terenu następuje przed każdym etapem robót 

czerpalnych); na koniec listopada 2014 r. podwodne prace saperskie po wschodniej i zachodniej stronie 

obu kanałów wykonane zostały na odcinku o łącznej długości ponad 13.840 mb; 

- z uwagi na odkrycie 12 bomb głębinowych usytuowanych w sąsiedztwie linii cumowniczej na nabrzeżu 

91 chwilowo wstrzymano roboty odtworzeniowe; 

- zakończono budowę nabrzeża technicznego na Wyspie Mielin; 
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- zakończone zostały lądowe prace saperskie na obu kanałach, na akwenie do oczyszczenia pozostało 

ok. 150 mb (zachodnia strona Kanału Piastowskiego - rejon przeprawy promowej); 

- sukcesywnie sporządzane są Wnioski Materiałowe, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi do 

zatwierdzenia; stan realizacji Kontraktu jest systematycznie monitorowany i kontrolowany niezależnie od 

procedur wynikających z zawartych umów, a szczegółowe informacje o zaawansowaniu robót  

i wszystkich podejmowanych czynnościach przekazywane są Zamawiającemu na cotygodniowych 

naradach koordynacyjnych; zakres i sposób realizacji zadań kontraktowych Wykonawca przedstawia 

ponadto w raportach miesięcznych; 

- planowane jest uruchomienie zamówienia publicznego na wykonanie oceny archeologicznej drugiego 

znaleziska usytuowanego w pobliżu przeprawy promowej w Świnoujściu. 

 Kontynuowano przygotowania do realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury 

zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie - oznakowanie nawigacyjne”  

Projekt znajduje się na zaktualizowanej liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko z dnia 10 czerwca 2014 r. W dniu 30 czerwca 2014 r. została podpisana 

umowa o dofinansowanie, wielkość dofinansowania to 35 mln zł. Projekt obejmuje modernizację 

pływającego oznakowania nawigacyjnego oraz wykonanie systemu monitorowania, kontroli  

i synchronizacji świateł nawigacyjnych na torze wodnym Świnoujście - Szczecin. Projekt ma strategiczny 

charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym 

znaczeniu dla gospodarki). Przeprowadzono postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono 

wykonawcę kontraktu, inżyniera kontraktu i wykonawcę działań promujących projekt. Uzyskano decyzję 

Wojewody Zachodniopomorskiego w/s pozwolenia na budowę dla modernizacji zasilania 38 znaków 

nawigacyjnych. 

 Kontynuowano przygotowania do realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i budowa 

umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża” 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 5 listopada 

2014 r. podpisano aneks do umowy, który zmienia koszt realizacji projektu - 11.494.318 ,09 zł, w tym 

wydatki kwalifikowane 11.313.111,69 zł. Przedsięwzięcie dotyczyło realizacji 5 zadań inwestycyjnych 

składających się na spójny projekt ochrony wybrzeża zaplanowany do realizacji na obszarze morsk iej 

strefy brzegowej zachodniego wybrzeża Bałtyku. Działania podejmowane w ramach projektu nastawione 

były na zabezpieczenie wybrzeża i przyczyniają się bezpośrednio do jego ochrony. W wyniku realizacji 

projektu wybudowano lub zmodernizowano zabezpieczenia wybrzeża w formie opasek i ostróg 

brzegowych na łącznej długości 2730 m linii brzegowej.  

 Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - 

Szczecin do głębokości - 12,5 m” 

Przewidywany okres realizacji zadania to lata 2014-2015. W 2014 r. zlecono prace polegające na 

wykonaniu opracowań głównych, tj. studium wykonalności, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko i obszary Natura 2000 oraz opracowań pomocniczych dla inwestycji. Projekt znajduje się na 

zaktualizowanej liście projektów indywidualnych POIiŚ z dnia 10 czerwca 2014 r. 

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 czerwca 2014 r. W dniu 27 lutego 2014 r. 

podpisano umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na wykonanie studium wykonalności i raportu OOŚ 

wraz z opracowaniami pomocniczymi. Termin zakończenia wszystkich prac - 31 sierpnia 2015 r. W 2014 

r. wydatkowano środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej w wysokości 250.159,99 zł  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem: wniosku o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną oraz wnioskiem 

o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; raportu z pobrania  

i zbadania próbek urobku pochodzącego z dna toru; analizy nawigacyjnej dla zmodernizowanego toru 
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wodnego wraz z wytycznymi dotyczącymi zastosowania; teoretycznego modelu toru wodnego. Prace 

związane z projektem będą kontynuowane w 2015 r. 

 Prace przygotowawcze dotyczące „przebudowy toru podejściowego północnego do 

Świnoujścia i toru wodnego Świnoujście-Szczecin” 

W roku 2014 Urząd Morski w Szczecinie rozpoczął prace przygotowawcze do inwestycji przebudowy toru 

podejściowego północnego do Świnoujścia na odcinku km 00.000-01.000 oraz toru wodnego 

Świnoujście-Szczecin na odcinku km 00.000-03.1000, mających na celu ujednolicenie parametrów 

technicznych na całej długości toru podejściowego do Portu w Świnoujściu. Prace przygotowawcze 

przedmiotowego projektu obejmują przygotowanie wszelkich opracowań i uzyskanie wszelkich decyzji, 

mających na celu uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji prac 

przygotowawczych - luty 2015 r. Poniesiony koszt prac na koniec 2014 r. wyniósł 202.273,50 zł. 

 Program wieloletni „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2014 

- 2026” 

W ramach programu w 2014 r. Urząd Morski w Szczecinie wykonał inwentaryzację przyrodniczą na 

potrzeby prognozy oddziaływania na środowisko dla programu w związku z koniecznością opracowania 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowana inwentaryzacja jest dokumentem 

syntetyzującym wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Dokument prezentuje opis elementów 

przyrody ożywionej: siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin oraz zwierząt, jak i wybranych elementów 

przyrody nieożywionej w aspekcie potencjalnych i oczekiwanych zmian warunkowanych realizacją 

planowanych działań inwestycyjnych przedstawionych w projekcie ww. Programu. Koszt wyniósł 

725.700,00 zł. 

 Kontynuowano realizację „Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na 

obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim”  

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt obejmował 

zadania mające na celu stworzenie narzędzi umożliwiających skuteczną ochronę pięciu ostoi Natura 

2000 wyznaczonych na obszarach morskich, poprzez opracowanie dla nich dokumentacji i projektów 

planów ochrony. Projekt obejmował wykorzystanie już istniejących danych przyrodniczych na temat tych 

obszarów oraz pozyskanie nowych danych, będących wynikiem przeprowadzonych prac terenowych, 

czego rezultatem były zbiorcze dokumentacje przyrodnicze. Poprzez dokonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej obszarów, określenie tendencji zmian, określenie istniejących i potencjalnych zagrożeń 

zewnętrznych i wewnętrznych, a także poprzez wskazanie działań ochronnych, zostaną zachowane  

i poprawione zasoby przyrodnicze, tj. siedliska przyrodnicze, siedliska i populacje gatunków roślin  

i zwierząt, będących głównymi przedmiotami ochrony na tych obszarach. Nastąpi także ograniczenie 

zmniejszania różnorodności biologicznej na terenie tych obszarów. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe 

ostoje Natura 2000 wyznaczone są nie tylko na obszarach morskich, a obejmują również ląd, za 

konieczne uznano dokonanie inwentaryzacji przyrodniczej tych terenów, bowiem prowadzone na nich 

działania oddziaływają na ekosystem wodny. Aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 17 czerwca  

2014 r. zmienia koszt realizacji projektu, który wynosi 1.658.800,00 zł.  

 Program wieloletni na lata 2008-2023 „Program ochrony brzegów morskich” 

W ramach programu wieloletniego w roku 2014 zrealizowano następujące zadania: 

- wybudowano grupę ostróg palisadowych w Trzęsaczu km 372.76 - 373.24: przedsięwzięcie polegało na 

wykonaniu grupy pięciu ostróg drewnianych, palisadowych, ażurowych, w celu zabezpieczenia 

miejscowości Trzęsacz, wraz ze zlokalizowanymi tam ruinami kościoła, przed negatywnymi skutkami 

abrazji morskiej; 

- wykonano sztuczne zasilanie brzegu w Niechorzu (km 368.15 - 368.85) w ilości 97 tys. m
3
; 
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- w ramach monitoringu i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego wykonano 

standaryzację danych skanowania lotniczego z lat 2008 - 2012 oraz skanowanie laserowe morskiej strefy 

brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2014). 

3.2. Działania związane z ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego. 

W 2014 r. Urząd Morski w Szczecinie prowadził stałą współpracę w Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków w Szczecinie w sprawie dalszego postępowania z obiektami odnalezionymi w morzu, 

mogącymi mieć charakter zabytkowy.  

Wydobyto i zabezpieczono zabytkowe przedmioty z wraku zalegającego w skarpie Kanału Mielińskiego,  

a także kamienną tablicę w Dziwnowie, nitową boję stalową odkrytą w Kanale Mielińskim podczas prac 

czerpalnych, kabestan, stewę rufową dębową, zblocze linowe (blok jednokrążkowy) oraz wręgę 

drewnianą (Nowe Warpno). 

Obiekty odkryte podczas prac na polskich obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej 

Dyrektora UMS wydobyto, przetransportowano i doraźnie zabezpieczono (zatopiono) w Basenach Bazy 

Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie oraz w Świnoujściu.  

Wszystkie odnalezione elementy mogące mieć charakter zabytkowy zostają poddane oględzinom. Prace 

na terenie znaleziska zostają natychmiast wstrzymane, w celu zachowania bezpieczeństwa żeglugi do 

czasu przeprowadzenia oględzin obiektu. Wydane zostają w takiej sytuacji decyzje o wstrzymaniu prac  

w miejscu wykrycia znaleziska. 

Prowadzono stałą współpracę z firmą „Magazyn Nurkowanie” w celu przeprowadzenia inwentaryzacji 

archeologicznej, udokumentowania i oceny pozostałości kulturowych i wykonania dokumentacji 

archeologiczno - konserwatorskiej obiektów podwodnych (świadczenie usług w zakresie nadzoru 

archeologicznego, badań podwodnych). 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie wydał Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu Dziedzictwo 

Morza pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych na obszarach morskich w okresie od  

17 lipca 2014 r. do 17 października 2014 r. Miejscem prowadzenia badań była Zatoka Pomorska, obszar 

Falochronu Zachodniego Portu w Świnoujściu. 

XIV. Zarządzanie morskie. 

1. Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej. 

W 2014 r. Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej RP odbył dwa posiedzenia.  

Podczas XXII posiedzenia, które odbyło się w dniu 26 marca 2014 r. omówiono harmonogram prac nad 

projektem dokumentu „Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej RP do roku 2020” (z perspektywą do 

2030), który w listopadzie 2013 r. został poddany konsultacjom społecznym. 

W trakcie spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz MIiR przedstawili 

informacje dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz stanu prac nad Programem 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Przedstawiono także zakres regulacji projektu dyrektywy 

dotyczącego morskiego planowania przestrzennego oraz projekt Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa 

na Morzu, zawartej w komunikacie Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie otwartego i bezpiecznego światowego obszaru 

morskiego: elementy strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa na morzu. 

Obecni na posiedzeniu omówili również przygotowania do głównych obchodów Europejskiego Dnia 

Morza 2014, które zaplanowano w maju w Bremie, a także przebieg organizowanej przez MIiR drugiej 

edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Morski świat przyszłości”, którego rozstrzygnięcie 

nastąpi 11 kwietnia 2014 r. 

W dniu 4 grudnia 2014 r. odbyło się XXIII posiedzenie Zespołu, podczas którego podsumowano 

najważniejsze wydarzenia z całego roku związane z realizacją polityki morskiej państwa oraz omówiono 

współpracę resortów w tym obszarze. Podczas spotkania Wiceprzewodnicząca Zespołu przedstawiła 
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przebieg oficjalnej wizyty w Polsce sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 

Koji Sekimizu. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów przybliżył działania Służby Celnej  na rzecz poprawy 

konkurencyjności polskich portów morskich. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych omówili 

priorytety oraz stan przygotowań do prezydencji RP w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, którą Polska 

obejmie w lipcu 2015 roku, a przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki zaprezentowali 

najważniejsze działania z obszaru turystyki morskiej i nadmorskiej. 

Wśród omawianych na posiedzeniu tematów znalazły się również informacje dotyczące zaangażowania 

Polski w prace na forum UE nad projektem Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa na Morzu oraz 

przygotowanego do niej Planu Działań. Przedstawiono też informacje dotyczące prac prowadzonych  

w związku z koniecznością opracowania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 

morskich. a także planów organizacji głównych obchodów Europejskiego Dnia Morza 2015, które odbędą 

się w maju w Pireusie.  

2. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego. 

W 2014 r. odbyło się 12 posiedzeń Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, podczas których 

kontynuowano prace nad projektem nowego Kodeksu morskiego. Omawiano w szczególności kwestie 

dotyczące statusu statku morskiego, jego przynależności oraz rejestracji. Równolegle trwały prace nad 

projektem Tytułu VI nowego Kodeksu, dotyczącego umów, przede wszystkim przewozu pasażerów oraz 

przewozu ładunku. W zakresie przewozu pasażerów omawiano Protokół z 2002 r. do Konwencji ateńskiej 

w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzonej w Atenach w dniu 13 grudnia 1974 r. 

(Dz. U. z 1987 r. Nr 18, poz. 108), zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 

1976 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 99, poz. 479) oraz konsekwencje jego ewentualnej ratyfikacji przez Polskę. 

W zakresie przewozu ładunku kontynuowano prace nad projektem w oparciu o Konwencję Narodów 

Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całości lub częściowo, drogą 

morską (tzw. Reguły Rotterdamskie). 

Oprócz prac nad nowym Kodeksem morskim, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego zajmowała się 

również innymi kwestiami przedstawionymi do zaopiniowania przez Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju, w tym m.in. projektem ustawy o pracy na statkach morskich czy problemem statusu platform 

wiertniczych i wydobywczych w polskich obszarach morskich 

3. Zespół Trójstronny ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. 

Dialog społeczny na forum Zespołu Trójstronnego do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego 

prowadzony jest od 2002 r. Ideą jego powstania było podkreślenie znaczenia gospodarki morskiej dla 

polskiej gospodarki narodowej.  

Zgodnie z zasadą prowadzenia trójstronnego dialogu społecznego w posiedzeniach Zespołu bierze udział 

strona pracowników, strona pracodawców oraz strona rządowa. Strona pracowników reprezentowana jest 

przez przedstawicieli: Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, Federację 

Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy. 

Stronę pracodawców w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez Związek Armatorów 

Polskich. Stronę rządową reprezentują przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: gospodarki 

morskiej, finansów publicznych, pracy oraz zabezpieczenia społecznego, rybołówstwa, Skarbu Państwa. 

Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia 

polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, m.in. rozwiązywanie problemów 

związanych z dostosowaniem polskiego prawa pracy na morzu do standardów międzynarodowych, 

prowadzenie działań na rzecz stabilizacji rynku pracy marynarzy, w tym zmierzających do obniżenia dla 

polskich armatorów kosztów zatrudnienia marynarzy oraz zwiększenia ilości statków zarejestrowanych 

pod polską banderą. 
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W 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, na 

których omawiane były następujące tematy: 

- prace legislacyjne nad ustawą o pracy na statkach morskich, 

- emerytury pomostowe dla marynarzy, 

- informacja na temat bezpieczeństwa w portach morskich, 

- projekt ustawy o pracy na statkach morskich, 

- projekt „Marynarz” przygotowany przez Związek Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych AMPAR, 

- aktualny stan umów bilateralnych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania, 

- problem interpretacji przepisów podatkowych w kontekście świadczenia usług związanych  

z ochroną środowiska, utrzymaniem akwenów portowych oraz torów podejściowych, 

- egzekwowanie przepisów Konwencji MLC - „problemy z transportem marynarzy oraz usługami na ich 

rzecz w terminalu DCT”, 

- przestrzeganie przepisów Konwencji MOP nr 87, 

- apel Związku Armatorów Polskich kierowany do Premier Rządu RP Ewy Kopacz o pilne włączenie 

projektów dotyczących infrastruktury badawczej w sektorze gospodarki morskiej do Polskiej Mapy 

Drogowej Infrastruktury Badawczej, 

- apel Związku Armatorów Polskich kierowany do Minister Marii Wasiak w sprawie Międzynarodowej 

Konwencji o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami ze Statków,  

- apel Związku Armatorów Polskich skierowany do  zarządów polskich portów morskich   

w sprawie ulg w opłatach portowych dla statków o napędzie LNG. 
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Zakończenie 

W 2014 roku cztery morskie porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - Gdańsk, 

Gdynia oraz Szczecin i Świnoujście odnotowały w kolejnym roku z rzędu rekordowe przeładunki.  

W Porcie Gdańsk w 2014 r. przeładowano o 5,5 % więcej towarów w porównaniu do 2013 roku. W Porcie 

Gdynia osiągnięto najwyższy dotychczas wynik w wielkości przeładunków 19,41 mln ton, co oznacza 

wzrost o 12,5 %, natomiast w Portach Szczecin i Świnoujście łączne obroty wyniosły 23,4 mln ton i były 

wyższe o odpowiednio 3,4 % oraz 4,5 %. W obydwu portach nastąpił wzrost przeładowanych kontenerów 

o 26 %. Łącznie obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 68,9 mln ton, tj. o 7,2 % więcej niż  

w poprzednim roku. Dynamika wzrostu przeładunków świadczy o wzroście konkurencyjności polskich 

portów w regionie Morza Bałtyckiego, a także o coraz lepszym skomunikowaniu z zapleczem dzięki wielu 

inwestycjom infrastrukturalnym w portach. 

W 2014 r. Zarządy portów oraz terminali przeładunkowych kontynuowały działalność inwestycyjną 

zwiększającą ich konkurencyjność na europejskim rynku portowym. Największa inwestycja  

w infrastrukturę portową w polskich portach morskich, czyli budowa drugiego terminala kontenerowego 

DCT Gdańsk S.A. znajdowała się w fazie projektowej.  

Z uwagi na wciąż zmieniające się otoczenie gospodarcze oraz warunki funkcjonowania biznesu 

portowego Zarządy Portów Morskich Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście zleciły niezależnemu 

podmiotowi doradztwa strategicznego opracowanie wspólnej dla tych portów strategii rozwoju polskich 

portów oraz infrastruktury portowej. Analizy posłużyły do opracowania projektów strategii rozwoju portów 

morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej do 2027 roku, które zostały zatwierdzone 

przez Walne Zgromadzenia spółek zarządzających portami morskimi. Strategie charakteryzują się 

spójnością polityki rozwoju portów morskich i kompleksowym wykorzystaniem potencjału wybrzeża 

Bałtyku oraz wyznaczają kierunki i perspektywy rozwoju poszczególnych portów.  

Rosnące w ostatnich latach przeładunki w portach morskich są dobrym prognostykiem na przyszłość. 

Przyjęta przez Rząd ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zwana IV ustawą 

deregulacyjną nakładająca obowiązek odprawy towarów w portach w ciągu 24 godzin powinna zwiększyć 

konkurencyjność polskich portów. Trudno jednak przewidzieć wpływ na wzrost obrotów portowych 

obowiązywania od dnia 1 stycznia 2015 roku dyrektywy siarkowej, która nakłada na wszystkie państwa 

członkowskie UE obowiązek przestrzegania nowych obniżonych limitów zawartości siarki w paliwie 

żeglugowym na obszarze Morza Bałtyckiego. Dyrektywa siarkowa będzie miała znaczenie dla wszystkich 

portów północnoeuropejskich położonych na wschód od Kanału La Manche. Sytuacja może być trudna 

szczególnie dla niewielkich terminali kontenerowych w rejonie Morza Północnego i Bałtyku, 

obsługujących połączenia małymi statkami dowożącymi towary na krótkich odległościach. 

W 2014 r. kontynuowane były prace nad dokumentem „Polityka morska Rzeczpospolitej Polskiej  

do roku 2020 (z perspektywą roku 2030)”, którego ideą jest całościowe ujmowanie problematyki morskiej. 

Polityka obejmuje dziewięć kierunków rozwoju. Do każdego kierunku zostały sformułowane podstawowe 

cele, działania na rzecz ich realizacji, jak również przewidywane efekty ich wprowadzania. Tak ujęta 

polityka morska ma ułatwić wszystkim zainteresowanym stronom współpracę w kształtowaniu 

zrównoważonej gospodarki morskiej. 

W 2014 r. kontynuowano przygotowania do polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. 

Powołano roboczy Zespół ds. Prezydencji, w którego pracach uczestniczyli przedstawiciele resortów, 

urzędów marszałkowskich województw północnych, polskich placówek dyplomatycznych w regionie oraz 

przedstawiciele Sekretariatu RPMB w Sztokholmie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeprowadziło 

konsultacje bałtyckie z partnerami zewnętrznymi, w tym z Estonią i Niemcami. Odbyły się też konsultacje 

dwustronne z resortami zaangażowanymi we współpracę w ramach Sekretariatu RPMB oraz wszystkich 

zaangażowanych resortów i instytucji. W efekcie tych spotkań i konsultacji rośnie zaangażowanie 

polskich podmiotów w realizację współpracy bałtyckiej oraz promocję polskich osiągnięć. Zarówno na 

poziomie centralnym, jak i lokalnym wzrasta świadomość roli i potencjału regionu Morza Bałtyckiego dla 

zabezpieczenia i realizacji polskich interesów. 
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Decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyznano Polsce prawo do organizacji Światowego Dnia 

Morza w 2018 roku organizowanych co roku pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej. 

Prawo organizacji najważniejszego święta morskiego ONZ stanowi wyróżnienie dla Polski jako państwa 

członkowskiego IMO. 

Na szczeblu UE Komisja Europejska wraz z Wysokim Przedstawicielem UE do Spraw Zagranicznych  

i Polityki Bezpieczeństwa przedstawiła projekt Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa na Morzu, która 

została przyjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. Zakończone zostały również prace nad dyrektywą 

ustanawiającą ramy morskiego planowania przestrzennego, która została przyjęta w dniu 23 lipca 2014 r. 

Dyrektywa nakłada na wszystkie państwa członkowskie UE obowiązek opracowania i przyjęcia planów 

zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich UE do 2021 roku.  

W związku z przyjęciem dyrektywy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podjęło działania mające na celu 

implementację dyrektyw do polskiego prawa.  Implementacja ta odbędzie się poprzez nowelizację ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Trwały 

też prace nad przygotowaniem „Studium  Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich 

obszarów morskich”, będącym pierwszym etapem do sporządzenia planu zagospodarowania 

przestrzennego polskich obszarów morskich. 

Kontynuowano również prace nad „Programem rozwoju polskich portów morskich do roku 2020, który 

będzie wdrażał cele zawarte w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku w odniesieniu do problematyki 

rozwoju portów morskich. Program, który umożliwi finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w polskich 

portach morskich w latach 2014-2020, został poddany transgranicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko. 

W minionym roku na forum Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej RP omawiano 

najważniejsze bieżące kwestie dotyczące polskiej gospodarki morskiej, a także najważniejsze inicjatywy 

UE z zakresu zintegrowanej polityki morskiej. Dyskutowano m.in. na temat działań podejmowanych przez 

Rząd na rzecz poprawy konkurencyjności polskich portów morskich, omawiano priorytety oraz stan 

przygotowań do prezydencji RP w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, a także zaangażowanie Polski  

w prace nad Europejską Strategią Bezpieczeństwa na Morzu. Omawiano także kwestie związane  

z harmonogramem wdrażania przez Polskę dyrektywy dotyczącej morskiego planowania przestrzennego 

oraz finansowanie działań z zakresu zintegrowanej polityki morskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego. 

 


