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UN Global Compact jest największą na świecie ini-

UN Global Compact jest wiodącą platformą na rzecz

cjatywą ONZ na rzecz biznesu i wspierania zrów-

rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania od-

noważonego rozwoju. Od momentu inauguracji

powiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyj-

w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ

nej. Wspierane przez prezesów największych fi rm,

Kofiego Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad

UN Global Compact buduje synergiczne powią-

12 000 członków ze 145 krajów.

zania pomiędzy strategicznymi działaniami biznesu
a 10 zasadami UN Global Compact z zakresu praw
człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska
i przeciwdziałania korupcji.
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„Powinniśmy dążyć do optymalizacji
zarządzania transportem morskim
w celu wspierania zrównoważonego
rozwoju.”

źródło: UN Photo P. Filgueiras
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„

Raport Bałtyk dla Wszystkich

Od zarania dziejów ludzkość skupiała się na morzu, a dziś zawód
marynarza pozostaje jednym z najważniejszych zawodów na świecie. Około 1,5 miliona marynarzy zapewnia siłę roboczą, która dosłownie utrzymuje globalną gospodarkę w ruchu – i wszyscy korzystają z tego, czy bogaci i biedni, północ czy południe. Rośnie
liczba ludności na świecie, istnieją obawy, że w przyszłości, możemy spotkać się z niedoborem marynarzy. Jest to problem również
dla transportu.

„

Transport morski jest opłacalnym i energooszczędnym ogniwem
w globalnym łańcuchu dostaw. Powinniśmy dążyć do optymalizacji zarządzania transportem morskim w celu wspierania zrównoważonego rozwoju (…)

Nadszedł czas, aby zmienić kształt systemów transportowych na
świecie. Dzięki temu czeka nas czystsza, bezpieczniejsza i bardziej
zrównoważona przyszłość.

Ban Ki-moon,
Sekretarz Generalny ONZ
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„Ustanowienie zrównoważonego
sektora transportu morskiego
ma kluczowe znaczenie dla wzrostu
i rozwoju gospodarki światowej.”

źródło: zdjecia UN Photo P. Filgueiras

„
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Transport morski ma dla świata kluczo-

Agenda Międzynarodowej Organizacji

we znaczenie. Statki są ekonomiczne,

Morskiej koncentruje się na wypraco-

stosunkowo tanie w eksploatacji, a co

waniu środków, które pozwolą żegludze

ważne – mają globalny zasięg. Każde-

spełniać zasady zrównoważonego roz-

go dnia przewożą tak dużą ilość żyw-

woju również w kontekście globalnym.

ności, surowców, maszyn, paliw, że

Przyszłe regulacje dotyczące kwestii za-

nie może się z nimi równać żaden inny

rządzanie gospodarką wodną, zapobie-

środek transportu (…).

ganie porastaniu elementów statków czy
gospodarka odpadami muszą zostać zin-

Żegluga śródlądowa i morska są nie-

tegrowane z istniejącymi już regulacjami

zwykle istotnymi ogniwami w globalnym

zapewniającymi ochronę środowiska.

łańcuchu dostaw, kompleksowym mechanizmie, bez którego dzisiejsza pełna

Regulacje obejmujące zwiększenie wy-

wzajemnych powiązań światowa gospo-

dajności energetycznej oraz redukcję

darka nie byłaby w stanie funkcjonować.

emisji nie tylko realizują cele zrównoważonego rozwoju, lecz również roz-

Transport wodny zapewnia przewóz to-

wiązują wiele bieżących problemów

warów o dużej ładowności na bardzo

ekonomicznych poprzez zachęcanie do

duże odległości przy niskich kosztach,

badań naukowych nad nowymi tech-

co wyróżnia go na tle innych gałę-

nologiami w zakresie rozwiązań tech-

zi transportu. Z tego względu żegluga

nologicznych i konstrukcyjnych, które

jest bardzo ważnym elementem global-

zaoszczędzą energię (…).

nego handlu.
Jestem przekonany, że ustanowienie
Dzięki tej gałęzi transportu możliwe jest

zrównoważonego sektora transportu

przewożenie wielkich ilości produktów

morskiego ma kluczowe znaczenie dla

spożywczych i przemysłowych po ce-

wzrostu i rozwoju gospodarki światowej.

nie, którą społeczeństwo jest w stanie

Będzie to wymagało skoordynowanego

i chce zapłacić, dlatego uważam, że je-

i zintegrowanego podejścia do polityki

śli szukamy celów dla planów rozwojo-

morskiej, aby osiągnąć wszystkie cele.

wych na następne lata, żegluga powinna zajmować w nich centralne miejsce
zachowując zasady zrównoważonego
rozwoju.

Koji Sekimizu,
Sekretarz Generalny Międzynarodowej
Organizacji Morskiej
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„

R ADA PROGR AMOWA GLOBAL COMPACT W POLSCE

Włodzimierz Albin – Prezes
Zarządu Wolters Kluwer S.A.

Sebatián Arana – Dyrektor
Generalny 3M Poland Sp. z o.o.

Ronald Binkofski – Dyrektor
Generalny Microsoft Polska

Dr Henryka Bochniarz – Prezydent
Konfederacji LEWIATAN

Dr Michał Boni – Poseł do
Parlamentu Europejskiego,
b. Minister Administracji
i Cyfryzacji, b. Minister w Kancelarii
Premiera oraz b. Szef Zespołu
Doradców Strategicznych Premiera

Prof. nadzw. SGH dr hab. Halina
Brdulak – Wykładowca Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie,
b. Kierownik Zakładu Transportu
Międzynarodowego i Logistyki,
b. Prezes Międzynarodowego
Forum Kobiet, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

Prof. dr hab. Jerzy Buzek – Poseł
do Parlamentu Europejskiego,
Przewodniczący Komisji Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii
Parlamentu Europejskiego,
b. Prezes Rady Ministrów,
b. Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego

Prof. dr hab. Wojciech Cellary
– Ekspert ds. elektronicznego
biznesu, Profesor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu,
członek Rady Naukowej Global
Compact w Polsce

Dr hab. Jan Chadam – Prezes
Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.,
Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.

Michał Drozdek – b. Doradca
Prezesa Rady Ministrów, Marszałka
Sejmu RP oraz Szef Gabinetu
Politycznego Ministra Gospodarki,
obecnie Ekspert Najwyższej Izby
Kontroli

Jarosław Duda – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej, Pełnomocnik Rządu
ds. osób niepełnosprawnych

Dr Dirk Elvermann – Prezes
Zarządu BASF Polska Sp. z o.o.

RADA PROGRAMOWA GLOBAL COMPACT W POLSCE
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Prof. dr hab. Anna Giza‑Poleszczuk
– Prorektor ds. rozwoju i polityki
finansowej Uniwersytetu
Warszawskiego, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

Harm Goossens – Prezes Unilever
w regionie Europy Środkowo
‑Wschodniej

Janusz Górski – Prezes Schenker
Sp. z o.o.

Prof. dr hab. Danuta Maria
Hübner – Posłanka do Parlamentu
Europejskiego, Przewodnicząca
Komisji Spraw Konstytucyjnych
Parlamentu Europejskiego

Marek Huzarewicz – Prezes
Zarządu Philips Lighting
Poland S.A.

Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu
Grupa Azoty S.A.

Dr Filip Kaczmarek –
Wykładowca Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu,
b. Poseł do Parlamentu
Europejskiego, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

Dr Jakub Karnowski – Prezes
Zarządu Polskich Kolei
Państwowych S.A.

Dr Michał Kiełsznia – Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Michał Kleiber
– członek rzeczywisty PAN,
Prezes PAN w latach 2007–2010,
2011–2014, członek Rady Naukowej
Global Compact w Polsce

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
– Prezydent Akademii Leona
Koźmińskiego, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

Prof. dr Franciszek Kubiczek –
Przewodniczący Rady Statystyki
przy Prezesie Rady Ministrów,
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Almamer Szkoła Wyższa, członek
Rady Naukowej Global Compact
w Polsce
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Prof. dr hab. Barbara Kudrycka
– Posłanka do Parlamentu
Europejskiego, b. Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Dominika Kulczyk – Założycielka
i Prezes Kulczyk Foundation,
Założycielka i Wiceprezes Green
Cross Poland, Członek Rady
Nadzorczej Kulczyk Investments,
Wiceprezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, Współzałożycielka
Grupy Firm Doradczych Values

Dr Jerzy Kwieciński – Prezes
Zarządu Fundacji Europejskie
Centrum Przedsiębiorczości, b.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego

Dr Andrzej Malinowski – Prezydent
Pracodawców Rzeczypospolitej
Polskiej

Dr Simona Marinescu – Dyrektor
Development Impact Group
w biurze ds. Polityki i Wsparcia
Programów, UNDP Nowy Jork

Krzysztof Michalski – Country
Director Diageo Polska Sp. z o.o.

Dr Kálmán Mizsei –Szef misji
doradczej Unii Europejskiej na
rzecz reformy cywilnego sektora
bezpieczeństwa na Ukrainie
(EUAM Ukraine), b. Dyrektor
Regionalny UNDP na Europę i kraje
Wspólnoty Niepodległych Państw
w randze Zastępcy Sekretarza
Generalnego ONZ

Adam Niewiński – Prezes
Zarządu Domu Inwestycyjnego
Xelion Sp. z o.o., Dyrektor
Wykonawczy Pionu Bankowości
Prywatnej Banku Pekao S.A.

Janina Ochojska – Prezes Polskiej
Akcji Humanitarnej

Paweł Olechnowicz – Prezes
Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Solange Olszewska – Założyciel
Solaris Bus & Coach S.A.

Michał Olszewski – Zastępca
Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy

RADA PROGRAMOWA GLOBAL COMPACT W POLSCE
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Prof. dr hab. Tomasz Panek –
Wicedyrektor Instytutu Statystyki
i Demografii, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, członek
Rady Naukowej Global Compact
w Polsce

Marek Plura – Poseł do Parlamentu
Europejskiego

Anna Potocka‑Domin –
Wiceprezes Business Centre Club,
Dyrektor Instytutu Interwencji
Gospodarczych

Janusz Reiter – Założyciel
i Przewodniczący Rady
Fundacji Centrum Stosunków
Międzynarodowych,
były Ambasador RP w Republice
Federalnej Niemiec i Stanach
Zjednoczonych

Dr hab. Bolesław Rok –
ekspert UNGC do spraw etyki
w biznesie oraz CSR, koordynator
merytoryczny Rady Programowej
UNGC w Polsce, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

Katarzyna Rudnicka – Prezes
Zarządu VIVENGE Sp. z o.o.

Dr Małgorzata Skucha – Prezes
Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Simon Smith – Szef Rynku
w Polsce i Krajach Bałtyckich
w Nestle Polska S.A.

Anna Streżyńska – Prezes
Zarządu Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej S.A.

Dr Ewa Synowiec – Dyrektor
Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce

Wojciech Szpil – Prezes Zarządu
Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Piotr Śliwicki – Prezes Grupy Ergo
Hestia
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Andrzej Tersa – Prezes Zarządu
ENERGA S.A.

Dr hab. Herbert Wirth – Prezes
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Henryk Wujec – b. Doradca
Prezydenta RP

Kamil Wyszkowski – Dyrektor
Generalny Global Compact
w Polsce, Przewodniczący Rady
Programowej Global Compact
w Polsce

Prof. Muhammad Yunus –
ekonomista, Laureat Pokojowej
Nagrody Nobla, doradca
Sekretarza Generalnego ONZ

Krzysztof Zanussi – polski reżyser,
scenarzysta filmowy oraz filozof

Katarzyna Zawodna – Prezes
Zarządu Skanska Property
Poland Sp. z o.o.

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz
– Dziekan Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego, członek Rady
Naukowej Global Compact
w Polsce

RADA PROGRAMOWA GLOBAL COMPACT W POLSCE
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Spis treści
Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów
Zjednoczonych / str. 4

Linas Antanas Linkevičius, Minister Spraw
Zagranicznych Republiki Litwy / str. 36

Koji Sekimizu, Sekretarz Generalny Międzynarodowej
Organizacji Morskiej / str. 6

Steen Hommel, Ambasador Królestwa Danii w Polsce
/ str. 38

Rada Programowa
Słowo Wstępne
Maciej H. Grabowski, doktor ekonomii, Minister
Środowiska / str. 18
Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny doktor habilitowany,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju / str. 22
Henryka Mościcka‑Dendys, doktor nauk prawnych,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
/ str. 24
Ewa Synowiec, doktor nauk ekonomicznych, Dyrektor
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce
/ str. 28
Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby
Kontroli / str. 30
Danuta Hübner, profesor doktor habilitowany,
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca
Komisji Spraw Konstytucyjnych, członek Rady
Programowej Global Compact w Polsce / str. 32
Michał Boni, doktor nauk humanistycznych,
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący
Delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia
UE-Mołdawia, członek Rady Programowej Global
Compact w Polsce / str. 34
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Hanna Lehtinen, Ambasador Republiki Finlandii
w Polsce / str. 44
Józef Neterowicz, Radca Handlowy Ambasady
Królestwa Szwecji w Polsce / str. 48
Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel i Dyrektor
Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ
Global Compact w Polsce / str. 50

Rozdział I
Integracja regionalna
Jerzy Kwieciński, doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości, członek Rady Programowej
Global Compact w Polsce / str. 54

Rozwój morskich
korytarzy transportowych
Catherine Trautmann, Koordynator KE ds. korytarza
transportowego Morze Północne – Bałtyk / str. 58
Kurt Bodewig, profesor, Koordynator KE ds. korytarza
transportowego Bałtyk – Adriatyk / str. 62
Jerzy Kwieciński, doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości, członek Rady Programowej
Global Compact w Polsce / str. 66

Maciej Matczak, doktor nauk ekonomicznych,
Akademia Morska w Gdyni
Bogdan Ołdakowski, Sekretarz Generalny Organizacji
Portów Bałtyckich / str. 70

Ryszard Świlski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Polskich Regionów Korytarza Transportowego
Bałtyk – Adriatyk, Członek Zarządu Województwa
Pomorskiego / str. 130

Ernest Czermański, doktor nauk ekonomicznych,
adiunkt w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego
na Uniwersytecie Gdańskim / str. 76

Jerzy Czuczman, Prezes Towarzystwa Okrętowców
Polskich KORAB / str. 136

Infrastruktura
Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu PERN
„Przyjaźń” S.A. / str. 88
Marcin Kamola, Kierownik ds. rozwoju biznesu DCT
Gdańsk S.A.
Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT
Gdańsk S.A. / str. 92
Tomasz Emiljan, Dyrektor Departamentu Infrastruktury,
Najwyższa Izba Kontroli / str. 98
Zbigniew Miklewicz, doktor nauk ekonomicznych,
Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A. / str. 104

Marek Grzybowski, profesor doktor habilitowany,
Akademia Morska w Gdyni / str. 140
Ilona Urbanyi-Popiołek, doktor ekonomii, adiunkt
w Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych,
Akademia Morska w Gdyni / str. 148
Tomasz Michalak, Dyrektor Departamentu Ceł
w Ministerstwie Finansów, koordynator projektu
PORTY 24H z ramienia Służby Celnej / str. 154
Henryk Śniegocki, profesor nadzwyczajny doktor
inżynier kapitan żeglugi wielkiej, prorektor ds. morskich
Akademii Morskiej w Gdyni / str. 158
Mateusz Romowicz, radca prawny, Kancelaria Radcy
Prawnego Legal Consulting – Mateusz Romowicz
/ str. 162

Ryszard Mazur, Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Portu,
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. / str. 108
Paweł Nierada, ekspert ds. energetyki,
Instytut Sobieskiego / str. 112

Zwiększenie konkurencyjności
regionu Morza Bałtyckiego
Janusz Reiter, polski dyplomata, ekspert ds. stosunków
międzynarodowych, członek Rady Programowej
Global Compact w Polsce / str. 118
Piotr Krzystek, radca prawny,
Prezydent Miasta Szczecina / str. 120
Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni,
Prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej
/ str. 126

Rozdział II
Bezpieczeństwo
na wodach Morza
Bałtyckiego
Jerzy Kwieciński, doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości, członek Rady Programowej
Global Compact w Polsce / str. 168
Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny, Grupa LOTOS S.A., członek Rady
Programowej Global Compact w Polsce / str. 170

SPiS TREśCi
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Jan Chadam, doktor habilitowany nauk ekonomicznych,
Prezes Zarządu GAZ – SYSTEM S.A., Prezes Zarządu
Polskie LNG S.A., członek Rady Programowej
Global Compact w Polsce / str. 176

Raport Bałtyk dla Wszystkich

Janusz Igras, profesor doktor habilitowany
inżynier, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum
Kompetencji Puławy / str. 202
Fundacja Johna Nurminen w Finlandii / str. 206

Stanisław Gucma, profesor doktor habilitowany
inżynier kapitan żeglugi wielkiej, Rektor Akademii Morskiej
w Szczecinie / str. 180
Piotr Wołejsza, doktor inżynier kapitan żeglugi wielkiej,
nawigator morski, absolwent programu TOP 500
Innovators na Uniwersytecie Stanfordzkim
Zbigniew Pietrzykowski, doktor habilitowany inżynier,
Prodziekan ds. nauki Wydziału Nawigacyjnego Akademii
Morskiej w Szczecinie
Piotr Borkowski, doktor nauk technicznych,
Z-ca dyrektora Instytutu Technologii Morskich Akademii
Morskiej w Szczecinie / str. 184

Rozdział III
Ochrona ekosystemu
Morza Bałtyckiego
Jerzy Kwieciński, doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości, członek Rady Programowej
Global Compact w Polsce / str. 194

Eutrofizacja Morza
Bałtyckiego
Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce
/ str. 198
Zenon Pokojski, doktor nauk ekonomicznych,
Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „PUŁAWY” S.A., Koordynator Centrum
Kompetencji Puławy / str. 200
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Zachowanie bioróżnorodności
Anna Krzywicka, Dyrektor Departamentu Środowiska,
Najwyższa Izba Kontroli / str. 210
Krzysztof Skóra, profesor doktor habilitowany,
Uniwersytet Gdański / str. 214
Felix V. Karmazinov, Dyrektor Generalny SUE
„Vodokanal of St.Petersburg”, Global Compact Network
Russia / str. 218

Broń chemiczna
Andrzej Jagusiewicz, doktor nauk technicznych,
ekspert ds. ochrony środowiska, Wiceprzewodniczący
Międzynarodowego Dialogu ws. Zatopionej Broni
Chemicznej / str. 222

Uwarunkowania ekonomiczne
i prawne
Małgorzata Skucha, doktor nauk ekonomicznych,
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, członek Rady
Programowej Global Compact w Polsce / str. 230
Zbigniew Bukowski, profesor doktor habilitowany,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / str. 234
Marek Czernis, radca prawny, Członek Komisji Prawa
Morskiego Polskiej Akademii Nauk przy oddziale PAN
w Gdańsku oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego
/ str. 240

SŁ O W O W STĘPN E

by Andrej Chudy

„Morze Bałtyckie jest morzem wyjątkowym.
Utrudniona, wieloletnia wymiana wód
Morza Bałtyckiego sprawia, że jest ono wrażliwe
na zanieczyszczenia, a ze względu na to,
iż region bałtycki obejmuje aż dziewięć państw,
współpraca międzynarodowa jest niezbędna,
aby przyszłe pokolenia mogły korzystać
w pełni z jego zasobów”
Maciej H. Grabowski,
doktor ekonomii, Minister Środowiska
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Są one następnie wdrażane poprzez odpowiednie działania prawno-administracyjne, inwestycyjne,
edukacyjno-szkoleniowe, kontrolne, monitoringowe

P

i inne. Strony konwencji zobowiązały się do współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innych prac

odejmowanie skutecznych działań mających

badawczych, a także do wymiany danych i innych

na celu poprawę stanu środowiska Morza Bał-

informacji naukowych związanych z celami konwen-

tyckiego wymaga współpracy na arenie między-

cji. Komisja Helsińska (HELCOM) jako organ wyko-

narodowej zarówno o charakterze regionalnym,

nawczy konwencji helsińskiej prowadzi obserwacje

jak i globalnym.

wdrażania konwencji i podejmuje decyzje służące
realizacji założonych celów. Istotnym dokumentem

Polska jako członek Międzynarodowej Organizacji Mor-

wypracowanym w ramach Komisji Helsińskiej jest

skiej (IMO) bierze udział w pracach związanych z bez-

przyjęty w 2007 r. przez dziewięć państw bałtyckich

pieczeństwem na morzu i ochroną środowiska mor-

i Wspólnotę Europejską Bałtycki Plan Działań, któ-

skiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Efektem

ry działa na zasadzie rekomendacji i skupia się na

tej współpracy jest szereg międzynarodowych kon-

czterech celach strategicznych: zapobieganiu eutro-

wencji i kodeksów, w tym – istotna z punktu widze-

fizacji, przeciwdziałaniu zrzutom substancji niebez-

nia ochrony środowiska Międzynarodowa Konwencja

piecznych, zapewnieniu przyjaznego dla środowiska

o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

transportu morskiego, ochronie bioróżnorodności.

(MARPOL).
W ramach działań podejmowanych przez państwa
Ponadto Polska jest stroną Konwencji o ochronie

członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia do-

środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

brego stanu wód morskich dążymy poprzez in-

(konwencja helsińska), której celami są odwrócenie

strumenty prawne, ekonomiczne oraz planistyczne

procesu degradacji środowiska Morza Bałtyckiego

wprowadzane aktami normatywnymi, w tym: dyrek-

i osiągnięcie jego dobrego stanu ekologicznego do

tywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE

2021 r. Cele te realizuje się poprzez uzgodnienia, de-

z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy dzia-

cyzje i zalecenia w ramach skoordynowanej współ-

łań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska mor-

pracy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

skiego (ramowa dyrektywa w sprawie strategii mor-
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skiej), dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady

darki komunalnej oraz przemysł. Najważniejszymi

2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r.

źródłami zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego są

ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dzie-

poza emisjami atmosferycznymi amoniaku z gnojo-

dzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna), dy-

wic, wypłukiwanie pestycydów oraz azotu i fosfo-

rektywą Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.

ru z ziemi ornej i nieodpowiednio składowanego

dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami

nawozu.

powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (dyrektywa azotanowa), dyrektywą Parlamentu Eu-

Ze względu na wagę problemu, jakim jest odpływ

ropejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada

azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchnio-

2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrek-

wych i podziemnych, Unia Europejska opracowała

tywa ptasia) i dyrektywą Rady 92/43/EWG w sprawie

wspomnianą już dyrektywę azotanową, zobowiązując

ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory

kraje członkowskie do podjęcia działań mających na

(dyrektywa siedliskowa).

celu ograniczenie tego zjawiska. W związku z realizacją dyrektywy w Polsce identyfikowane są obsza-

Z punktu widzenia polityki morskiej w kontekście

ry szczególnie narażone na zanieczyszczenia azota-

ochrony środowiska niezwykle istotnym dokumen-

nami pochodzenia rolniczego, dla których następnie

tem unijnym jest ramowa dyrektywa w sprawie stra-

wprowadzane są programy działań mające na celu

tegii morskiej. Ten akt normatywny został przetrans-

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

ponowany do prawa krajowego i zobowiązał Polskę

W 2016 r. planuje się wdrożenie takiego programu

do opracowania i wdrożenia strategii morskiej, któ-

działań na obszarze całego kraju, co powinno mieć

rej elementami są wstępna ocena stanu środowiska

znaczny wpływ na ograniczenie zrzutu azotu pocho-

wód morskich, zestaw właściwości typowych dla

dzenia rolniczego do Morza Bałtyckiego. W związku

dobrego stanu środowiska wód morskich, zestaw

z pracami w Unii Euro pejskiej nad dyrektywą fosfo-

celów środowiskowych dla wód morskich, program

ranową w przyszłości można spodziewać się wpro-

monitoringu wód morskich oraz krajowy program

wadzenia w Polsce analogicznych programów działań

ochrony wód morskich. Pierwsze trzy dokumenty

mających na celu ograniczenie odpływu fosforu ze

zostały już opracowane, zestaw celów środowisko-

źródeł rolniczych.

wych jest na finalnym etapie prac, natomiast krajowy
program ochrony wód morskich jest na wstępnym

Poza obligatoryjnymi do stosowania przez rolników

etapie opracowania.

programami działań w zakresie odpływu azotu ze
źródeł rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Jednym z głównych problemów środowiska mor-

Wsi opracowało Kodeks dobrej praktyki rolniczej za-

skiego Morza Bałtyckiego jest eutrofizacja wywołana

wierający zbiór przyjaznych środowisku praktyk rol-

zbyt dużą zawartością substancji biogennych w wo-

niczych, których stosowanie zapewni zrównoważony

dach morskich. Jako główne źródła zanieczyszczeń

rozwój w sferze produkcji rolnej i przyczyni się do

pochodzenia lądowego, z których następuje spływ

ochrony nie tylko wód, ale również do ochrony po-

rzeczny, zidentyfikowano rolnictwo, sektor gospo-

wietrza i gleby.
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Polska podejmuje również intensywne działania na

Morze Bałtyckie jest morzem wyjątkowym. Utrudnio-

rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł

na wieloletnia wymiana wód Morza Bałtyckiego spra-

punktowych. Pozwoliło to na skreślenie znacznej

wia, że jest ono wrażliwe na zanieczyszczenia, a ze

liczby zidentyfikowanych przez HELCOM najważniej-

względu na to, iż region bałtycki obejmuje aż dziewięć

szych źródeł zanieczyszczeń w Polsce. Niebagatelne

państw, współpraca międzynarodowa jest niezbędna,

znaczenie miały również prowadzone działania w za-

aby przyszłe pokolenia mogły korzystać w pełni z jego

kresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej. W la-

zasobów. Spływ zanieczyszczeń pochodzenia lądowe-

tach 2003–2013 w Polsce wybudowano ponad 360

go powoduje, że działania ochronne muszą być pro-

nowych oczyszczalni ścieków, a także przeprowadzo-

wadzone również na lądzie – w obszarze całej zlewni

no przeszło 1100 inwestycji na istniejących oczysz-

Morza Bałtyckiego, a biorąc pod uwagę fakt, że ob-

czalniach ścieków, polegających na ich modernizacji

szar Polski znajduje się w 99,7% w zlewni Morza Bałty-

lub zwiększeniu przepustowości. Wybudowano rów-

ckiego, nasz kraj stoi przed dużym wyzwaniem pogo-

nież prawie 70 000 km nowej sieci kanalizacyjnej.

dzenia rozwoju gospodarczo-społecznego z ochroną

Realizacja powyższych inwestycji, na co przezna-

środowiska.

czono niebagatelną sumę ponad 50 mld zł, została
sfinansowana dzięki połączonym wysiłkom budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy ochrony środowiska szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, a także za pomocą
środków pozyskanych z zagranicy, w szczególności
z funduszy Unii Europejskiej. Te działania przełożyły się na wyraźną poprawę jakości wód w polskich
rzekach.
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Maciej H. Grabowski,
Minister Środowiska. Doktor ekonomii na
Uniwersytecie Gdańskim oraz inżynier nawigator
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Od listopada
2013 r. Minister Środowiska, wcześniej od 2008 r.
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz
członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa
Rady Ministrów. Pracował także m.in. w Komisji
Nadzoru Finansowego oraz jako Główny Rzecznik
Dyscypliny Finansów Publicznych i wiceprezes
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

„Zintegrowany system transportowy
przyczynia się do rozwoju gospodarki
morskiej. Łączy porty z resztą kraju,
regionem Morza Bałtyckiego i Europą.
Taki system transportowy jest obecnie
budowany w Polsce”
Dorota Pyć,
profesor nadzwyczajny doktor habilitowany,
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

w Polsce spójnego systemu transportowego zintegro-

P

wanego z siecią TEN-T. Drogą morską lub podmorskimi rurociągami dostarczane są surowce energetyczne.

olskie obszary morskie stanowią ponad 10%

Nadal istotne znaczenie ma rybołówstwo i przetwór-

powierzchni kraju, a dostęp do morza ma stra-

stwo rybne oraz przemysł stoczniowy. Aktualna sy-

tegiczne znaczenie dla bezpieczeństwa oraz

tuacja na rynku światowym skłania polskie przedsię-

rozwoju społeczno-gospodarczego państwa

biorstwa sektora stoczniowego do coraz większej

i stwarza możliwości aktywnego współuczestni-

specjalizacji działalności. Jednocześnie wzrasta zain-

ctwa we współpracy międzynarodowej w regio-

teresowanie produkcją energii ze źródeł odnawialnych

nie Morza Bałtyckiego, w Europie i na świecie.

na morzu, tj. z wiatru, prądów morskich i falowania,
a także turystyką morską i przybrzeżną. Przyszłoś-

W ostatnich kilku dziesięcioleciach polska gospodar-

ciową dziedziną staje się eksploatacja zasobów dna

ka morska podlegała zmianom pod wpływem uwa-

morskiego i jego podłoża. Gospodarcze wykorzystanie

runkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Zmieniło się

zasobów morza wiąże się z potrzebą ochrony środowi-

znaczenie tradycyjnych sektorów gospodarki morskiej

ska morskiego i krajobrazu jako niezbędnych elemen-

i kierunki ich rozwoju. Wyraźnie zaznaczył się trend

tów zapewnienia odpowiedniej jakości życia. Bardzo

poszukiwania racjonalnych ekonomicznie możliwości

ważnym obszarem gospodarki morskiej jest edukacja

realizacji inwestycji morskich.

morska. Doświadczenie w szkoleniu kadr morskich
oraz rozwinięta baza dydaktyczna stwarzają warunki

W ostatnich latach, przy znaczącym współudziale fun-

kształcenia specjalistów z zakresu gospodarki morskiej

duszy UE następuje dynamiczny rozwój portów mor-

na najwyższym poziomie. Polska jest państwem mor-

skich. Dzięki modernizacji i rozbudowie, następuje

skim z bogatą tradycją i otwartym na nowe wyzwania,

wzmocnienie znaczenia portów morskich oraz dróg

co uzasadnia potrzebę posiadania polityki morskiej –

wodnych śródlądowych, co umożliwia stworzenie

przekrojowej oraz integrującej branżę morską.
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17 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła „Politykę mor-

„Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 r.

ską Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 r. (z perspektywą

(z perspektywą do roku 2030)” identyfikuje także inne

do roku 2030)”. Jest to dokument o charakterze stra-

kierunki rozwoju polskiej gospodarki morskiej, którymi są:

tegicznym, służący usystematyzowaniu celów i działań

• poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona

państwa w zakresie gospodarki morskiej. Polityka morska opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju. Jej misją jest maksymalizacja korzyści dla
obywateli i gospodarki narodowej płynących ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiego położenia kraju

brzegu morskiego;
• stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach;
• racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych środowiska morskiego;

oraz zasobów mórz i oceanów. Celem strategicznym

• zrównoważone zarządzanie rybołówstwem morskim;

polityki morskiej państwa jest zwiększenie udziału sek-

• wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju

tora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnie-

oraz usprawnienie zarządzania morskiego;

nia w gospodarce morskiej.

• usprawnienie zarządzania morskiego.

Polityka morska obejmuje dziedziny życia politycznego,

W odniesieniu do każdego kierunku rozwoju sformuło-

społeczno-gospodarczego, naukowego i kulturalnego

wane zostały cele, działania konieczne dla ich osiąg-

kraju. Najważniejsze kierunki rozwoju Polski w zakre-

nięcia oraz przewidywane efekty ich realizacji.

sie spraw morskich w perspektywie do 2030 r. to:
wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwięk-

Tak ujęta polityka morska ma ułatwić wszystkim za-

szenie konkurencyjności transportu morskiego oraz za-

interesowanym stronom współpracę w kształtowa-

trudnienia w gospodarce morskiej, a także zapewnie-

niu zrównoważonej gospodarki morskiej. Jej główny-

nie bezpieczeństwa na morzu.

mi podmiotami i adresatami są: instytucje rządowe,
jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy,

Zintegrowany system transportowy przyczynia się do roz-

przedstawiciele świata nauki i kultury, sfera pozarzą-

woju gospodarki morskiej. Łączy porty z resztą kraju, re-

dowa oraz reprezentująca obszary funkcjonalnie po-

gionem Morza Bałtyckiego i Europą. Taki system trans-

wiązane z gospodarką morską, w tym pracownicy za-

portowy jest obecnie budowany w Polsce. Konieczne jest

trudnieni w branżach morskich oraz mieszkańcy gmin

położenie nacisku na rozwój portów morskich jako węzłów

nadmorskich. Realizacja polityki morskiej wymaga za-

transportowych i logistycznych i dalsza poprawa dostępu

angażowania i współpracy wszystkich zainteresowa-

od strony lądu, co dotyczy w równej mierze połączeń dro-

nych podmiotów na poziomie lokalnym, regionalnym

gowych, kolejowych, jak i wodnych śródlądowych.

i krajowym.

Istotnym ogniwem tradycyjnie pojmowanej gospodarki
morskiej jest transport morski. Wynika to m.in. z faktu,
że jest on integralną częścią systemu transportowego
kraju oraz stymuluje rozwój wielu dziedzin gospodarki
narodowej. Jednocześnie działalność jego podmiotów
daleko wykracza poza sferę stosunków wewnętrznych
i tworzy międzynarodowe relacje ekonomiczne. Obserwowany wzrost natężenia ruchu żeglugowego wywołuje pilną potrzebę działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi.
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Dorota Pyć,
Podsekretarz Stanu odpowiedzialna za sprawy
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Morskiego, przewodniczącą Komisji Prawa
Morskiego PAN, członkiem Stowarzyszenia Prawa
Międzynarodowego, Polskiego Stowarzyszenia
Prawa Europejskiego, honorowym członkiem ELSA
Gdańsk. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa
morskiego i prawa morza. Ukończyła Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Zaangażowanie Polski
w regionie Bałtyku

Henryka Mościcka‑Dendys,
doktor nauk prawnych,
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
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wypracowuje około 30% unijnego PKB oraz wymiany

S

handlowej. Jest to także miejsce, gdzie powstają modelowe rozwiązania w zakresie badań i innowacyjności.
twierdzenie, że Bałtyk jest dla wszystkich,

pobrzmiewa truizmem, co wcale nie znaczy, że

Z polskiej perspektywy kraje regionu Morza Bałtyckie-

nie należy nieustannie o tym przypominać. Bał-

go, podobnie jak kraje wyszehradzkie na południu, są

tyk jest dla wszystkich, a więc wszyscy ponosimy od-

naszymi najbliższymi sąsiadami, z którymi dzielimy wie-

powiedzialność za stan morza i zachowanie unikalne-

le wspólnych wyzwań i interesów i z którymi chcemy

go bałtyckiego ekosystemu dla przyszłych pokoleń. Ta

jeszcze ściślej współpracować.

odpowiedzialność spoczywa nie tylko na rządach, na
przedsiębiorcach, firmach logistycznych czy rybakach,

Okazji do ściślejszej współpracy nie będzie nam bra-

bezpośrednio korzystających z jego bogatych zasobów,

kowało w ciągu najbliższych miesięcy. 1 lipca 2015 r.

ale także na nas wszystkich, którzy jako turyści chętnie

Polska przejęła po raz kolejny roczną prezydencję

wypoczywamy na nadbałtyckich plażach.

w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, która jest kluczową platformą współpracy międzyrządowej oraz dia-

Bałtyk jest też naszym wspólnym zadaniem. Ze wzglę-

logu politycznego w regionie. Zapewniam, że przygo-

du na swoje położenie i specyficzne odizolowanie

towywaliśmy się do tej chwili niezwykle skrupulatnie,

utrudniające swobodną wymianę wód choćby z Mo-

a teraz chcielibyśmy, aby nasza prezydencja wniosła

rzem Północnym, Bałtyk jest wyjątkowy pod względem

do współpracy bałtyckiej wiele pozytywnej energii.

bioróżnorodności. Tej zagraża działalność człowieka
i tu wysiłek wszystkich państw położonych nad Bałty-

Jako państwo zaangażowane w liczne projekty w ra-

kiem w kierunku wspólnych uregulowań jest niezbędny.

mach RPMB, Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, partnerstw Wymiaru Północnego, HELCOM i wielu

Gdy się spojrzy z takiej perspektywy, Bałtyk staje się

innych regionalnych formatów dostrzegamy ogromny,

zadaniem ogólnopolskim, wszak całe terytorium na-

jakkolwiek niekiedy nieco rozproszony potencjał działań

szego kraju leży w dorzeczach dwóch wielkich rzek:

nad Bałtykiem. Właśnie z tego powodu chcielibyśmy

Wisły i Odry. Nie bez znaczenia więc dla kondycji na-

wpłynąć na zwiększenie efektu synergii, który pozwoli

szego wspólnego morza pozostanie szereg działań

nam osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty tej współpracy.

prowadzonych lokalnie w miastach i gminach nawet
południowej Polski, takich jak inwestycje przeciwpo-

Na najbliższy rok naszej aktywności bałtyckiej wybra-

wodziowe, polityka wodno-ściekowa czy korzystające

liśmy i zaproponowaliśmy partnerom trzy priorytety:

z nowoczesnych nawozów rolnictwo.

zrównoważony rozwój, kreatywność i bezpieczeństwo cywilne.

A ponieważ taka optyka jest wspólna dla wszystkich
państw położonych nad Bałtykiem, to w naturalny spo-

W zakresie zrównoważonego rozwoju chcielibyśmy

sób zmienia się także definicja „regionu bałtyckiego”.

przede wszystkim kontynuować i jeszcze lepiej sko-

Włączając całe terytorium Niemiec i Polski, region bał-

ordynować działania związane z adaptacją do zmian

tycki reprezentuje prawie 1/3 populacji Unii Europejskiej,

klimatu w regionie, także w celu ograniczenia gospo-
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darczych i społecznych ryzyk związanych z globalny-

rzecz promocji współpracy samorządowej dla ułatwia-

mi zmianami klimatycznymi. Agenda zrównoważonego

nia kontaktów między społecznościami lokalnymi.

rozwoju dla regionu Morza Bałtyckiego będzie także wyrazem regionalnej implementacji globalnych

W obszarze bezpieczeństwa cywilnego podjęte zo-

Celów Zrównoważonego Rozwoju wypracowanych

staną działania w kierunku wzmocnienia regional-

w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

nego potencjału reagowania i interoperacyjności
służb poprzez efektywne wykorzystanie modułów

Ważnym elementem realizacji priorytetu będą działa-

ochrony ludności w regionie i zacieśnienie współpracy

nia na rzecz współpracy w obszarze efektywności

na rzecz zwalczania skutków katastrof. Ważnym ele-

energetycznej oraz zróżnicowanych źródeł ener-

mentem realizacji priorytetu będą działania na rzecz

gii, jako że efektywne współistnienie różnorodnych

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicz-

systemów energetycznych i zróżnicowana infrastruk-

nej w regionie, w tym: wymiana danych, informacji

tura transportowa są kluczowe dla zapewnienia bez-

i doświadczeń, programy współpracy między labora-

pieczeństwa dostaw. Istotnym filarem zrównoważonego

toriami pomiarowymi oraz dozorami jądrowymi, współ-

rozwoju jest też współpraca w dziedzinie nauki, ba-

praca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

dań i innowacji. Realizacja priorytetu będzie wspiera-

granic i transportów materiałów niebezpiecznych.

na także poprzez działania na rzecz rozwoju współpracy w sektorze turystyki, w tym wysiłki w kierunku

Realizacja priorytetu będzie wspierana działaniami

utworzenia Centrum Turystyki Bałtyckiej. Chcę w tym

w kierunku wzmacniania współpracy na rzecz bezpie-

miejscu podkreślić, że istotnym elementem zrównowa-

czeństwa dzieci w regionie, w tym przede wszystkim

żonego rozwoju jest także wzmacnianie zintegrowa-

kwestii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, rodzi-

nego podejścia do spraw morskich, w tym syste-

cielstwa zastępczego i adopcji – także w kontekście

mu transportowego w regionie, ale też ochrony wód

problemów demograficznych.

i bioróżnorodności.
Zaangażowanie Polski w regionie Bałtyku konsekwenDecydując się na podniesienie do rangi priorytetu

tnie wzrasta. Mam nadzieję, że podczas polskiej prezy-

inicjatyw sprzyjających naszej regionalnej kreatyw-

dencji w RPMB wszyscy mieszkańcy regionu odczują

ności, mieliśmy na celu promocję kultury regionu

satysfakcję i pozytywne skutki działań, które wspólnie

Morza Bałtyckiego poprzez realizację projektów inter-

podejmujemy. Bo przecież Bałtyk jest dla wszystkich.

dyscyplinarnych, czerpiących z doświadczeń wszystkich państw. Nacisk położony będzie na zwiększenie
efektywności działań istniejących i tworzących się
sieci współpracy kluczowych organizacji i instytucji kulturalnych. Dla realizacji tego priorytetu ważne będą działania na rzecz zwiększania świadomości środowisk decyzyjnych na temat inwestycyjnego
charakteru przedsięwzięć z zakresu kultury oraz
roli kultury w rozwoju społeczno-ekonomicznym
regionu, w tym dla rozwoju turystyki. Elementem
wspierającym realizację priorytetu będą działania na

Henryka Mościcka-Dendys,
Podsekretarz Stanu ds. parlamentarnych, polityki
europejskiej i praw człowieka w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, doktor nauk prawnych.
Absolwentka prawa i filologii klasycznej na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktorat
z zakresu prawa międzynarodowego na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. W MSZ od 2002 r. pełniła
m.in. funkcje naczelnika w Departamencie
Unii Europejskiej oraz eksperta w Biurze
Komisarza ds. Demokratycznego Rozwoju RPMB
w Kopenhadze, w Ambasadzie RP w Berlinie.
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„Morze Bałtyckie
i jego otoczenie
stanowi wspólne dobro,
o które musimy dbać.”

Ewa Synowiec,
doktor nauk ekonomicznych,
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce
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od czasu jej powołania, realizuje podobne cele w ramach Programu „Bałtyk dla wszystkich”. Morze Bałtyckie i jego otoczenie stanowią wspólne dobro, o które

Z

musimy dbać. Nie ma wątpliwości, że synergia międzynarodowej współpracy jest kluczowa dla stymuloa a n g a żowa n i e Ko m i s ji E u r o p ej s k i ej

wania zrównoważonego rozwoju tego regionu. Mam

we współpracę państw leżących w basenie

poczucie satysfakcji, że Program został przyjęty do

Morza Bałtyckiego wynika z dwóch faktów:

realizacji decyzją rady programowej Global Compact

nad Bałtykiem leży osiem krajów członkow-

w Polsce w czerwcu 2015 r. podczas jej posiedzenia

skich Unii Europejskiej oraz Rosja i mieszka

w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwa Komisji

na tym obszarze ponad 100 mln ludzi. W związ-

Europejskiej. Ponadto warto podkreślić, że przyjęcie

ku z tym Komisja Europejska w 2009 r. przedstawi-

Programu następuje w roku prezydencji Polski w Ra-

ła Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego, a na-

dzie Państw Morza Bałtyckiego, co nadaje przedsię-

stępnie przygotowała plan działania będący wynikiem

wzięciu dodatkowego, symbolicznego znaczenia. Trzy-

konsultacji z władzami na poziomie krajowym i regio-

mamy kciuki za powodzenie realizowanych w ramach

nalnym, organizacjami pozarządowym, a także przed-

Programu inicjatyw!

stawicielami biznesu i nauki. Celem strategii i planu
działania jest optymalne wykorzystanie dostępnych
zasobów i narzędzi służących ochronie Morza Bałtyckiego, ale także zmierzających do zwiększenia wymiany handlowej i poprawy jakości życia mieszkańców
tego obszaru.
Cieszę się, że Inicjatywa Sekretarza Generalnego
ONZ Global Compact w Polsce, z którą Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce współpracuje
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Ewa Synowiec,
w latach 2006–2010 pracowała w Dyrekcji
Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej, od
2007 r. jako dyrektor ds. zamówień publicznych,
własności intelektualnej i dwustronnych stosunków
handlowych z państwami europejskimi nienależącymi
do Unii Europejskiej oraz krajami Azji Środkowej.
Z wykształcenia jest ekonomistką, posiada tytuł
doktora ekonomii uzyskany w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.

„Problematyka funkcjonowania
infrastruktury transportu
morskiego i ochrony brzegów
morskich stanowi przedmiot
stałej uwagi
Najwyższej Izby Kontroli”

Krzysztof Kwiatkowski,
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

P

wą i inwestycyjną portów morskich o podstawowym

olskie wybrzeże morskie wymaga ciągłej

znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także ochro-

ochrony przed niszczycielskim oddziaływaniem

nę brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei

morza, które poza nieodwracalną utratą lądu

Wiślanej.

stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego regionów opartych na turystyce. Re-

W toku tych kontroli stwierdziliśmy szereg niepra-

zultatem tego stanu jest także strata unikatowych ga-

widłowości wpływających negatywnie na zabezpie-

tunków flory charakterystycznych dla wybrzeża Bałtyku.

czenie brzegów morskich, a także zidentyfikowali-

Nie bez znaczenia są również negatywne następstwa

śmy główne problemy ograniczające rozwój portów

dla funkcjonowania portów i przystani morskich w wy-

morskich.

niku ograniczenia do nich dostępu wskutek niszczenia
infrastruktury portowej, w tym zewnętrznych torów po-

Wyniki kontroli pokazały m.in., że ochrona brzegów

dejściowych.

morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej
przed erozją i niedopuszczalną ingerencją w ich środo-

Dlatego też problematyka funkcjonowania infrastruktu-

wisko naturalne była nieskuteczna. Zmiana przebiegu

ry transportu morskiego i ochrony brzegów morskich

linii brzegowej następowała w sposób niekontrolowany,

stanowi przedmiot stałej uwagi Najwyższej Izby Kon-

a zabezpieczenia przed naturalną erozją brzegów nie

troli. W ostatnich latach przeprowadziliśmy kilka kontroli

były w stanie powstrzymać niszczącego oddziaływa-

tych zagadnień, zbadaliśmy m.in. gospodarkę finanso-

nia morza. Brak spójnych działań organów państwo-
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wych i samorządowych nie sprzyjał kształtowaniu ładu

miała również problemów z regulowaniem bieżących

przestrzennego na terenie pasa technicznego wzdłuż

zobowiązań.

linii brzegowej. Poważnym, nierozwiązanym problemem
była kolizja celów gospodarczych polegających na roz-

Spośród wniosków skierowanych po tych kontro-

budowie infrastruktury turystycznej oraz celów przy-

lach warto wymienić wnioski skierowane do: Ministra

rodniczych związanych z ochroną naturalnego środo-

Infrastruktury i Rozwoju o dokonanie analizy obo-

wiska na półwyspie i mierzei. Nielegalne i samowolne

wiązujących uregulowań prawnych i rozważenia po-

działania w tym zakresie spowodowały szkody w śro-

trzeby ich doprecyzowania w zakresie kompetencji

dowisku i przyczyniły się do dewastacji naturalnych

organów, których działalność wpływa na skuteczność

barier zabezpieczających brzegi morskie przed erozja

ochrony brzegów morskich; Dyrektora Urzędu Mor-

i powodzią.

skiego o podjęcie ściślejszej współpracy z innymi organami państwowymi i samorządowymi, mającej na

W zakresie funkcjonowania polskich portów morskich

celu poprawę ochrony brzegów morskich przed nie-

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

legalną zmianą przebiegu linii brzegowej oraz sytuo-

na uwagę zasługuje fakt, że pomimo iż w ostatnich la-

waniem w pasie technicznym obiektów budowlanych,

tach sytuacja polskich portów w zakresie realizowania

a w przypadku kontroli dotyczącej gospodarki finan-

przeładunków ulegała systematycznej poprawie, to jed-

sowej i inwestycyjnej portów morskich o podstawo-

nak aby mogły one skutecznie konkurować z najwięk-

wym dla gospodarki narodowej do Prezesa Rady Mi-

szymi portami południowego i wschodniego wybrzeża

nistrów o przygotowanie projektu zmian ustawy z dnia

Morza Bałtyckiego, konieczne są dodatkowe inwesty-

20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich

cje zwiększające ich przepustowość. Niezbędnymi do

w zakresie doprecyzowania definicji infrastruktury por-

tego elementami są m.in. poprawa dostępu do por-

towej w związku z problemami dotyczącymi zwolnienia

tów zarówno od strony morza, jak i lądu, a także uzy-

infrastruktury portowej z podatku od nieruchomości,

skanie pełnej kontroli nad terenami portowymi (grunty,

jak i o przygotowanie projektu zmian rozporządzenia

nadbrzeża), które często nie stanowią własności spó-

Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie

łek zarządzających portami. Istotnym problemem jest

określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za

wciąż znaczny stopień zużycia infrastruktury portowej,

niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa pań-

utrzymujący się nawet pomimo podejmowanych dzia-

stwa, w celu precyzyjnego dookreślenia, które nie-

łań naprawczych z wykorzystaniem dofinansowania ze

ruchomości będące w zarządzie spółek zarządzają-

środków Unii Europejskiej.

cych portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej służą wykonywaniu zadań na

Brak jednoznacznych regulacji prawnych dotyczących

rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

zwolnienia infrastruktury portowej z podatku od nieruchomości oraz ustalenia wysokości opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego, miały negatywny
wpływ na wyniki finansowe spółek zarządzających
portami morskimi. Niemniej jednak podejmowane
przez spółki działania zwiększające przychody ze
sprzedaży, w tym przychody z dzierżawy i opłat portowych, przyniosły wzrost aktywów ogółem, majątku
trwałego i majątku obrotowego. Żadna ze spółek nie
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Krzysztof Kwiatkowski,
Prezes Najwyższej Izby Kontroli. W 2006 r. uzyskał
mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego.
W wyborach parlamentarnych w 2007 r. wybrany
z okręgu łódzkiego na senatora. Kierował Komisją
Ustawodawczą. W lutym 2009 r. został Sekretarzem
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2009 r.
powołany na urząd Ministra Sprawiedliwości
i Prokuratora Generalnego. W wyborach
parlamentarnych w 2011 r. uzyskał mandat poselski
z okręgu łódzkiego.

Programy transportowe
Unii Europejskiej szansą
dla rozwoju polskiej
gospodarki oraz regionu
Morza Bałtyckiego
Danuta Hübner,
profesor doktor habilitowany,
Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

R

przypomnieć, że nad Bałtykiem leży osiem państw
ozwój regionu Morza Bałtyckiego był jed-

członkowskich UE, ale także Rosja. Jest to obszar

nym z moich priorytetów jako Komisarza UE

zamieszkiwany przez blisko 100 mln ludzi. Strategia

ds. polityki regionalnej. W rezultacie wspólnego

UE dla regionu Morza Bałtyckiego jest nowym rodza-

wysiłku Komisji, państw członkowskich tego obszaru,

jem współpracy unijnej, która nie oznacza konieczno-

regionów i miast, Komisja Europejska w 2009 r. przed-

ści przyjmowania nowych aktów prawnych lub po-

stawiła projekt strategii UE dla Regionu Morza Bałty-

woływania nowych instytucji – opiera się na dążeniu

ckiego. W obszarze Morza Bałtyckiego potrzebna jest

rządów i obywateli państw członkowskich do sprosta-

koordynacja strategii i polityki rozwoju, a także kon-

nia wspólnym pilnym wyzwaniom, w obszarach zwią-

kretnych działań na poziomie makroregionalnym, naro-

zanych z rozwojem zrównoważonym, bezpieczeństwem

dowym i lokalnym. Strategia Morza Bałtyckiego stała

i atrakcyjnością całego obszaru.

się katalizatorem współdziałania w tym obszarze, gdzie
różne gospodarki narodowe, regiony i miasta muszą

Dla Polski szczególne znaczenie mają wspólne dzia-

stawić czoła tym samym wyzwaniom. Świadomość

łania na rzecz wyeliminowania barier w sferze infra-

poważnych wyzwań związanych z pogarszającym się

struktury transportowej, na rzecz zapewnienia połą-

stanem wód w Bałtyku, niedostatecznie rozwiniętą sie-

czeń energetycznych, także te działania, które służą

cią połączeń transportowych, niewykorzystanym po-

poprawie jakości Morza Bałtyckiego, bezpieczeństwa

tencjałem badawczym i rozwojowym doprowadziła do

środowiskowego i rozwojowi żeglugi.

zacieśnienia współpracy na rzecz wspólnej strategii.
Strategia powstała więc jako odpowiedź na wspólne

Wśród celów strategii znajduje się między innymi wal-

problemy, mając pozwolić na maksymalne wykorzy-

ka z eutrofi zacją Morza Bałtyckiego, utworzenie linii

stanie potencjału regionu Państw Bałtyckich. Warto

Rail Baltica, połączenia kolejowego między Warszawą
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a Tallinem, stworzenie skoordynowanego systemu nad-

siarki wynosi poniżej 0,1%. Do takich obszarów szcze-

zoru morskiego oraz funduszu innowacji i badań.

gólnie wrażliwych należy między innymi Morze Bałtyckie ze względu na swój delikatny ekosystem, płyt-

Jednym z ważniejszych obszarów działania strate-

kie dno oraz utrudnioną wymianę wód z racji tego, że

gii Bałtyckiej są kwestie związane z transportem.

jest stosunkowo zamkniętym akwenem morskim. War-

W 2014 r. Komisja Europejska przyjęła nową politykę

to wspomnieć także dyrektywę Parlamentu Europej-

transportową opartą na Programie TEN-T (Trans-Eu-

skiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.

ropean Transport Network). W ramach budżetu pro-

dotyczącą ochrony środowiska morskiego. Pamiętać

gramu TEN-T państwa członkowskie mogą składać

także należy o zobowiązaniach Polski wynikających nie

między innymi wnioski o dofinansowanie w ramach

tylko z prawa unijnego, ale także z umów międzyna-

rozwoju Transeuropejskich Sieci Autostrad Morskich.

rodowych, takich jak Konwencja o Ochronie Środowi-

Sieć obejmuje wyposażenie i infrastrukturę co naj-

ska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego podpisana

mniej dwóch portów, które znajdują się w co najmniej

w 1992 r. w Helsinkach.

dwóch krajach członkowskich UE. Obecnie około 40%
wszystkich ładunków transportowych w Unii Europej-

Mam szczerą nadzieję, że szansa rozwojowa, przed

skiej przewożonych jest w ramach żeglugi bliskiego

którą stoi Polska, związana z rozwojem korytarzy trans-

zasięgu. Ten rodzaj transportu marginalnie ingeruje

portowych oraz autostrad morskich na Bałtyku rozwi-

w środowisko naturalne, a także korzystnie wpływa

janych z poszanowaniem zasad zrównoważonego roz-

na zmniejszenie przeciążenia dróg i autostrad. Auto-

woju, zostanie wykorzystana. Z tego punktu widzenia

strady morskie na Bałtyku mogą sprawić, że transport

niezwykle ważne jest podejmowanie inicjatyw, takich

morski będzie bezpieczniejszy, szybszy, bardziej nieza-

jak Program Bałtyk realizowany przez Inicjatywę Se-

wodny. Projekt zakłada wykorzystanie nie tylko istnie-

kretarza Generalnego ONZ Global Compact. Program

jących szlaków morskich, ale także budowę nowych,

został zainaugurowany 27 marca 2015 r. podczas po-

które poprawią łączność Polski z innymi państwami

siedzenia Rady Programowej Global Compact w Pol-

członkowskimi Unii Europejskiej.

sce, której mam przyjemność być członkiem. Gorąco
wspieram inicjatywy takie jak Program Bałtyk, mając

Mając świadomość, jak niezwykle istotna dla rozwoju

nadzieję, że przyczynią się one do rozwoju regionu

konkurencyjności polskiej gospodarki jest rozbudowa

oraz polskiej gospodarki przy zachowaniu dbałości

sieci transportowej, należy pamiętać o tym, że jej roz-

o środowisko naturalne.

wój powinien odbywać się w sposób odpowiadający
zasadom zrównoważonego rozwoju. Nie sposób w tym
miejscu nie wspomnieć o przyjętym przez Parlament
Europejski VI załączniku do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez
Statki (konwencji MARPOL), tzw. dyrektywie siarkowej,
która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. i która dostosowuje prawo unijne do przepisów ważnego organu ONZ, jakim jest Międzynarodowa Organizacja Morska. Dyrektywa wyróżnia tzw. obszary SECA (Sulphur
Emission Control Area), gdzie dopuszczalność emisji
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Danuta Hübner,
przez 5 lat pełniąca funkcję Komisarza Unii
Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. Od listopada
2001 r. odpowiadała w polskim rządzie za całość
problematyki integracji jako Sekretarz Komitetu
Integracji Europejskiej, Szef Urzędu KIE oraz Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jako
pełnomocnik rządu stworzyła Komitet Integracji
Europejskiej, była szefem tego urzędu i pierwszą
polską minister ds. europejskich. Ponadto pracowała
w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie jako
zastępca Sekretarza Generalnego ONZ kierowała
Europejską Komisją Gospodarczą.

Basen Morza Bałtyckiego
jako istotna oś rozwoju
dla Polski

Michał Boni,
doktor nauk humanistycznych, Poseł do Parlamentu
Europejskiego, Wiceprzewodniczący Delegacji
do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

O

i jest to korytarz ważny, przekonały się polskie porty,
d czasów sł ynnej Hanzy Bał t yk był

notując coroczny wzrost wartości towarów przewożo-

obszarem ożywionej wymiany handlowej i cen-

nych do Polski drogą morską. W pierwszym półroczu

trum budowania synergicznych powiązań. Warto

2015 r. było to już 56,8 mld zł. To około jednej szóstej

przypomnieć, że u szczytu swojej potęgi Hanza groma-

całego polskiego importu i wartości te z roku na rok

dziła 160 miast z ponad 10 krajów skupionych w ra-

rosną. Przypomnę, że w pierwszym półroczu 2013 r.

mach 9 stref handlowych. Był to przykład unii han-

było to 51 mld zł, a w pierwszym półroczu 2014 r. –

dlowej, która wyprzedziła swoją epokę. Dziś Polska,

53,5 mld zł. Dynamika przyrostu jest wyraźna, stała

mająca strategiczne położenie tranzytowe na osi Bałtyk

i nie słabnie. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski i zrede-

– Adriatyk, Bałtyk – Morze Północne i Bałtyk – Mo-

finiować polską politykę w kierunku Bałtyku jako osi roz-

rze Czarne, powinna odgrywać ważną rolę, czego nie

wojowej dla Polski. Jest to tym ważniejsze, gdy mówimy

uda się osiągnąć bez dobrze zaplanowanej i precyzyj-

o korytarzu Bałtyk – Morze Czarne, gdzie z Gdańska

nie określonej strategii działań. O polskim potencjale

i Gdyni do ukraińskiej Odessy i poprzez nią dalej do

rozwojowym w ujęciu geograficznym pisałem w rapor-

Turcji, Gruzji, Armenii czy innych krajów basenu Mo-

cie „Polska 2030”, zwracając uwagę, że Polska musi

rza Czarnego powinien odbywać się tranzyt towarów.

wpisać się do globalnie rozrysowanych korytarzy trans-

Dzięki wzmocnieniu tego kierunku wzmacniamy gospo-

portowych i zacząć budować korytarze polskie w po-

darczo również Ukrainę, ale także poprawiamy bilans

wiązaniu z krwiobiegiem europejskim i światowym. To,

wymiany handlowej z Białorusią i Mołdawią. Z punktu

że nad Morzem Bałtyckim leży osiem ważnych państw

widzenia Polskiej polityki zagranicznej i idei Partnerstwa

członkowskich Unii Europejskiej oraz Rosja i że poprzez

Wschodniego warto mieć to na uwadze. Pisząc o roli

Bałtyk mamy dostęp do korytarzy transportowych ma-

Bałtyku w szerszym, europejskim kontekście, nie spo-

jących swój biegun oparty na cieśninach duńskich

sób nie wspomnieć o Europejskiej Strategii Bałtyckiej,
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opracowanej przez Komisję Europejską staraniem mo-

i mam unikalną szansę współtworzyć listę priorytetów

jej koleżanki, Pani Komisarz Danuty Hübner. To właśnie

dla działań prowadzonych pod parasolem Inicjatywy Se-

synergia transportowa jest kluczowym elementem Stra-

kretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce,

tegii Bałtyckiej. Opierając się na jej założeniach, w ubie-

cieszę się, że Inicjatywa Bałtycka będzie miała inaugu-

głym roku Komisja Europejska przyjęła program TEN-T

rację podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w So-

(Trans‑European Transport Network). Ma on stworzyć

pocie i że raport, który oddajemy w Państwa ręce, ma

podstawy dalszego rozwoju Transeuropejskich Sieci Au-

tak dużą wagę merytoryczną. Mam nadzieję, że wysiłek

tostrad Morskich. Polska musi się w ten trend wpisać

włożony w budowanie tej inicjatywy zaowocuje i przynie-

i na nim skorzystać gospodarczo i ekonomicznie, ale

sie już wkrótce korzystne ekonomicznie i gospodarczo

także geopolitycznie.

skutki dla Polski.

W tym miejscu chcę też podkreślić, że działania takie

Michał Boni,
wybitny polityk i kulturoznawca. Był posłem na Sejm
oraz Ministrem Pracy w rządzie Jana Krzysztofa
Bieleckiego. Był Sekretarzem Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, a następnie ministrem
– członkiem Rady Ministrów i Przewodniczącym
Komitetu Stałego Rady Ministrów. Sprawował funkcję
Ministra Administracji i Cyfryzacji w rządzie Donalda
Tuska. W 2014 r. wybrany na posła do Parlamentu
Europejskiego VIII kadencji. Odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

jak Program Bałtyk uruchamiane przez Global Compact
w Polsce są więcej niż cenne. Poważna debata z udziałem biznesu, administracji, organizacji pozarządowych
i świata nauki jest bardzo potrzebna, a muszę przyznać,
że coraz częściej tematy kluczowe z punktu widzenia
rozwoju Polski umykają uwadze decydentów w gąsz-

„

czu spraw bieżących. Jako że mam przyjemność być
członkiem Rady Programowej Global Compact w Polsce

„

Dynamika przyrostu jest wyraźna, stała i nie słabnie. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski i zredefiniować polską politykę w kierunku Bałtyku jako osi rozwojowej dla Polski.
Jest to tym ważniejsze, gdy mówimy o korytarzu Bałtyk
– Morze Czarne, gdzie z Gdańska i Gdyni do ukraińskiej
Odessy i poprzez nią dalej do Turcji, Gruzji, Armenii czy
innych krajów basenu Morza Czarnego powinien odbywać się tranzyt towarów.
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Rozwiązania oraz dobre
praktyki biznesowe
i administracyjne
stosowane na Litwie
jako inspiracja do bardziej
kompleksowej realizacji
Strategii dla Regionu
Bałtyckiego
i innych inicjatyw

Linas Antanas Linkevičius,
Minister Spraw Zagranicznych Republiki Litwy

Z

peda we współpracy ze szwedzkim portem Helsinpoczątkiem 2015 r. weszła w życie nowa

gborg rozpoczęły prace nad projektem HEKLA (Hel-

regulacja dotycząca zawartości siarki w pa-

singborg and Klaipeda LNG Infrastructure Facility

liwach żeglugowych w tzw. obszarze SECA

Deployment).

(Obszar Kontroli Emisji Siarki), który obejmuje również Morze Północne i Morze Bałty-

Realizacja projektu HEKLA to istotny krok w procesie

ckie. Wprowadzenie obowiązku stosowania paliwa

tworzenia sieci bunkrowania gazu LNG w portach Mo-

LNG w przemyśle okrętowym uważa się za jedno

rza Bałtyckiego. Rozwój infrastruktury do tankowania

z najbardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań

gazem LNG zapewni większą dostępność tego pali-

w tym regionie. Dodatkowo jest to rozwiązanie atrak-

wa, a tym samym zachęci armatorów do wprowadza-

cyjne kosztowo. Z uwagi na brak odpowiednich za-

nia do swojej floty mniej emisyjnych statków napędza-

sobów i niską gęstość sieci bunkrowania gazu LNG

nych paliwem LNG (poprzez przebudowę lub budowę

na Morzu Bałtyckim władze litewskiego portu Kłaj-

nowych statków). Dodatkowo plany budowy terminali
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LNG w porcie Helsingborg i Kłajpeda zapewnią do-

W związku z powyższym Litwa obecnie prowadzi

stępność tego paliwa w zachodniej i wschodniej części

prace nad projektem Rail Baltica, w ramach które-

Bałtyku. W przypadku portu w Helsingborgu, terminal

go ma powstać międzynarodowa, ekspresowa linia

regazyfikacyjny będzie mógł dostarczać paliwo do in-

kolejowa łącząca kraje bałtyckie z krajami Europy

nych portów morskich zlokalizowanych w pobliżu, ta-

Zachodniej. Rail Baltica to jeden z priorytetowych

kich jak port w Kopenhadze, Malmö, Aarhus, Trelle-

projektów Unii Europejskiej, zaliczany do grupy pro-

borgu, Ystadzie, Rostocku czy Lubecku. W przypadku

jektów TEN-T.

portu w Kłajpedzie mógłby on obsługiwać dodatkowo
porty sąsiednie w Liepaja, Rydze, Ventspils, Gdańsku

Głównym celem projektu Rail Baltica jest rozwój wy-

czy Gdyni.

sokiej jakości połączeń dla transportu pasażerskiego i towarowego pomiędzy Finlandią, krajami bał-

Prace zaplanowane w porcie Kłajpeda przewidują bu-

tyckimi i innymi krajami Unii Europejskiej. Obecnie

dowę przybrzeżnej stacji tankującej LNG bezpośred-

pasażerowie podróżujący w tym regionie napotykają

nio do okrętów, jak również budowę specjalnych jed-

utrudnienia wynikające z różnic w szerokości torów –

nostek, które będą transportować paliwo do okrętów

stosowana w Europie szerokość wynosi 1435 mm,

(statki do bunkrowania paliwem LNG oraz ciężarów-

podczas gdy w krajach bałtyckich stosuje się tory

ki z paliwem dla klientów niebędących częścią sieci).

o szerokości 1520 mm. Projekt zakłada budowę linii

Na początku 2015 r. projekt HEKLA otrzymał oficjalne

torów o europejskim rozstawie szyn, która połączy

poparcie Duńskiego Urzędu Morskiego, który w tym

największe miasta krajów bałtyckich i zapewni bez-

czasie pełnił funkcję koordynatora obszaru prioryte-

pośrednie połączenie pomiędzy Warszawą, Kownem,

towego w zakresie inicjatywy „Czysta żegluga” („PA

Rygą i Tallinem.

Ship”) będącej częścią Strategii UE dla regionu Morza
Bałtyckiego.

Obecnie projekt znajduje się w pierwszej fazie realizacji, która zakłada budowę torów na odcinku od polsko-

W lipcu 2015 r. Komitet Koordynujący Funduszu CEF

-litewskiej granicy do Kowna i która planowo ma się

(Connecting Europe Facility) poinformował, że dofinan-

zakończyć w drugiej połowie tego roku.

suje realizację projektu kwotą ponad 10 mln euro.
Aktywny udział Polski w międzynarodowym projekcie

Możliwości rozwoju gospodarczego

transportowym Rail Baltica przyczyni się do znacznej

w Polsce oraz w regionie

poprawy pasażerskiego i towarowego ruchu kolejowego pomiędzy krajami bałtyckimi a Polską, co pozytyw-

Rozwój transportu kolejowego jest głównym prioryte-

nie wpłynie również na pogłębienie stosunków gospo-

tem zarówno dla Europy, jak i dla krajów bałtyckich.

darczych w tym regionie.

Współczesny transport kolejowy jest oparty na rozwiązaniach przyjaznych środowisku, jak również stanowi
jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. Dodatkowo ruch kolejowy w znaczącym stopniu przyczynia się do rozwoju zrównoważonego transportu i jest
energooszczędną formą podróżowania.
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Linas Antanas Linkevičius,
litewski polityk i dyplomata, Minister Obrony
Narodowej w latach 1993–1996 i 2000–2004, Minister
Spraw Zagranicznych od 2012, Ambasador Litwy
przy NATO oraz na Białorusi.
Odznaczony mołdawskim Orderem Honoru (2014).

Dania i współpraca
w obszarze
Morza Bałtyckiego

Steen Hommel,
Ambasador Królestwa Danii w Polsce

M

zmierzają w tym samym kierunku. Zarówno potencjał

orze Bałtyckie – plan działań

ekonomiczny, jak i wyzwania związane z zapewnieniem bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju regio-

Dania postanowiła zwiększyć swoje zaangażowanie

nu będą stale zyskiwać na znaczeniu w najbliższych

w dziedzinie współpracy regionalnej. Aby to osiągnąć,

latach. Polska – obecnie prezydująca Radzie Państw

opracowano nowe ramy duńskiej polityki dotyczącej

Morza Bałtyckiego – oraz Dania mogą współdziałać na

regionu Morza Bałtyckiego. Jej celem jest nie tylko

obu płaszczyznach.

podwyższenie znaczenia politycznego Danii w tym
kontekście, lecz także zwrócenie uwagi i zwiększenie

Dania i strategia Unii Europejskiej

wpływu na współpracę w tym regionie.
Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)
Duńska polityka ma jeden podstawowy cel – powią-

jest pierwszą makroregionalną strategią w Europie. Ma

zać ze sobą region Morza Bałtyckiego poprzez jeszcze

na celu wzmacniane współpracy w tym rozległym re-

ściślejszą współpracę krajów zlokalizowanych w jego

gionie zarówno poprzez działania wspólne, jak i przez

basenie. Polityka ta ma dwa obszary priorytetowe:

promowanie zbalansowanego rozwoju. Strategia przy-

ochronę środowiska i klimatu oraz wspieranie szeroko

czynia się także do wdrażania znaczących polityk unij-

rozumianego rozwoju.

nych i wspiera integrację wewnętrzną.

Skupia się na trzech głównych forach współpracy:

Region Morza Bałtyckiego w ramach Unii Europejskiej

Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR),

obejmuje 85 mln mieszkańców (17% populacji Unii)

Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) oraz „Wy-

oraz osiem krajów (Danię, Estonię, Finlandię, Niemcy,

miarze Północnym”. Duńskie starania na innych forach

Litwę, Łotwę, Polskę i Szwecję), które łączą podobna

regionalnych, takich jak Komisja Helsińska (HELCOM),

specyfika i wyzwania. Z tego też powodu ewidentnie
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można osiągnąć korzyści poprzez połączenie sił i ko-

tu morskiego i przemysłu stoczniowego. Jest ósmym

operację.

największym krajem pod względem żeglugi morskiej,
mierzonej przez przewożony tonaż, kontroluje 5% całej

Strategia została zaaprobowana przez Radę Europej-

floty statków transportowych we wszystkich segmen-

ską w 2009 roku, po uprzedniej komunikacji ze stro-

tach oraz transportuje ekwiwalent wartości około 10%

ny Komisji Europejskiej. Tworzy ona zintegrowane ramy

całego światowego handlu. Transport morski stanowi

dla działań zmierzających do poprawy warunków śro-

około 20% całkowitego eksportu Danii2.

dowiska morskiego, ograniczania zatorów transportowych, poprawy powiązań energetycznych, jak również

Transport morski jest globalny z definicji i tak, jako

umożliwia tworzenie konkurencyjnych rynków ponad

podmiot globalny, Dania preferuje regulacje adopto-

granicami oraz wspólnych sieci badawczych i inno-

wane na poziomie globalnym przez Międzynarodową

wacyjnych.

Organizację Morską (IMO) niż na poziomie Unii Europejskiej bądź regionalnym. Konieczne jest wyrównanie

Strategia została zaimplementowana poprzez projekty

płaszczyzny konkurencji dla wszystkich uczestników

flagowe i projekty wspierające, z których wiele, choć

tego rynku. Jednakowoż regionalna kooperacja może

nie wszystkie, jest współfinansowanych poprzez róż-

odgrywać konstruktywną rolę w sytuacji, gdy wypra-

norakie programy Unii Europejskiej. Projekty te mają

cowywane są nowe inicjatywy i produkty, które mogą

zasięg makroregionalny i bazują na wspólnych inicja-

być testowane regionalnie, zanim zostaną przeniesione

tywach partnerów z różnych krajów.

na poziom Unii Europejskiej czy globalny. Kraje regionu mogą także wypracować wcześniejszą i zharmo-

Strategia ta ma trzy nakładające się na siebie cele

nizowaną implementację regulacji międzynarodowych.

i zamierzenia: 1) ochrona Morza Bałtyckiego w zakresie środowiskowym, 2) lepsze połączenie regionu

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego repre-

siecią transportu i dostępu, 3) zwiększanie dobrobytu

zentuje nowy sposób współpracy w makroregionie

regionu.

europejskim, pozwalający na dialog zorientowany na
projekty dla instytucji z różnych sektorów i na róż-

Dania jako kraj Morza Bałtyckiego

nych poziomach horyzontalnych, jak też na włącze-

i żeglugi morskiej

nie sektora prywatnego. W dialogu tym niewielka odległość dzieli zidentyfikowanie potrzeby politycznej od

Dania korzysta z centralnego położenia w regionie Mo-

wdrożenia projektu odpowiadającego na tę potrzebę

rza Bałtyckiego, w obrębie cieśnin łączących Morze

i zapewnienie jego finansowania. W regionie o tak

Bałtyckie z otwartymi morzami. Linia brzegowa Da-

skomplikowanej strukturze decyzyjnej i mnogości

nii to ponad 7300 km, z których większość zwróco-

uczestniczących stron taki dialog może być użytecz-

na jest w kierunku Morza Bałtyckiego. To zdecydo-

nym instrumentem wdrażania spójnych polityk.

wanie najdłuższa linia brzegowa spośród wszystkich
krajów Morza Bałtyckiego1. Od czasów Wikingów

Wszystkie kraje wokół Bałtyku są dumne ze swojej hi-

transport morski był podstawową duńską kompeten-

storii z nim związanej, posiadają w dalszym ciągu moc-

cją – a obecnie w Danii znajdują się centrale jednych

ne kompetencje morskie oraz dzielą potrzebę wzrostu

z największych na świecie przedsiębiorstw transpor-

„niebieskiego” sektora. Ponadto wszystkie one mierzą

1 Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_length_of_
coastline#List.

2 Źródło: https://shipowners.dk/en/presse/nyheder/skibsfarten-i-tal-maj2015/download/Publications_Model_Publication/8/2015.05-eng2.pdf.
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się z trudnościami związanymi z jego zanieczyszcze-

Wody Morza Bałtyckiego są jednak niełatwe do na-

niem. Poprzez mądrzejszą współpracę mamy nadzieję

wigowania. Jest to morze zasadniczo płytkie i dostęp

nie tylko ocalić Morze Bałtyckie, lecz także lepiej się

do niego jest ograniczony do wąskich cieśnin duń-

zintegrować i rozwijać w sposób zrównoważony.

skich i Kanału Kilońskiego, będącego najintensywniej
wykorzystywanym sztucznym kanałem żeglownym na

W tym świetle jest całkiem naturalne, że Dania optowa-

świecie. Podczas zimy pokryte lodem wody powodują

ła za rolą koordynującą na polu żeglugi morskiej, gdy

utrudnienia w nawigacji na północnych krańcach ob-

Strategia UE dla Morza Bałtyckiego była adoptowana

szaru, co oddziałuje na bezpieczeństwo i niezawod-

w 2009 r. W końcu sektor żeglugi morskiej dumnie

ność w korzystaniu z tych szlaków transportowych.

przyczynia się do osiągania wszystkich trzech funda-

Wymaga to zarządzania ruchem morskim i wysokich

mentów strategii – czystszego środowiska, integracji

standardów bezpieczeństwa.

i rozwoju. Dania, reprezentowana przez Duński Urząd
Morski, koordynuje współpracę w zakresie tworzenia

Szeroki zakres projektów flagowych i działań politycz-

polityk czystszego transportu morskiego, oraz – wspól-

nych został przeprowadzony w ramach polityki doty-

nie z Finlandią – polityki dotyczącej bezpiecznej żeglu-

czącej bezpieczeństwa żeglugi, a w związku z tym cała

gi. Obszary polityk mają na celu zapewnienie odpo-

lista rezultatów została już osiągnięta. Wyniki te są albo

wiednich platform dla interesariuszy żeglugi morskiej

bezpośrednio wykorzystywane na rzecz poprawy bez-

do przekształcenia regionu Morza Bałtyckiego w re-

pieczeństwa żeglugi w regionie, albo używane do przy-

gion przodujący w zakresie bezpieczeństwa żeglugi

gotowania kolejnych działań projektowych zwiększają-

morskiej i modelowy region dla czystego transportu

cych ich oddziaływanie.

morskiego.
Rezultaty osiągnięte w dziedzinie bezpieczeństwa żePoniżej wymienione zostaną przykłady ich pracy

glugi morskiej to m.in.:

w imieniu krajów regionu Morza Bałtyckiego Unii Euro-

• nawiązanie regionalnego, opartego na projektach,

pejskiej.

dialogu politycznego pomiędzy urzędami morskimi,
badaczami i organizacjami regionalnymi, które za-

Zakres polityki w dziedzinie

chęcają międzynarodowy Komitet Sterujący do wy-

bezpieczeństwa żeglugi morskiej

boru i usystematyzowania projektów oraz do korzystania z nich i ich rezultatów;

Ponad 2000 jednostek pływających operuje nieustan-

• trzy współfinansowane przez Unię Europejską pro-

nie na obszarze Morza Bałtyckiego, a po jego wo-

jekty dotyczące e-nawigacji, które pomogły w wy-

dach każdego dnia transportuje się duże ilości towa-

pracowaniu usług i przetestowaniu infrastruktury

rów, substancji ropopochodnych i chemicznych. Takie

dla sterników, dynamicznie ich wspierających po-

natężenie ruchu w sposób nieuchronny stwarza za-

przez bieżącą informację, pozwalając także urzędom

grożenie katastrofami morskimi, które mogą być bar-

morskim na lepsze monitorowanie i zarządzanie ru-

dzo szkodliwe dla zasobów środowiskowych i gospo-

chem morskim. Rezultaty tych projektów pomogły

darczych krajów nadbrzeżnych ze względu na stopień

w ukształtowaniu globalnej polityki dotyczącej e-na-

ich zależności od morza i kruchości morskich ekosy-

wigacji w IMO, jak i w stworzeniu Forum e-nawiga-

stemów. Pozytywne jest to, że Morze Bałtyckie posia-

cji dla regionu Morza Bałtyckiego, co może z kolei

da już teraz relatywnie wysoki poziom bezpieczeństwa

pozwolić firmom z regionu na osiągnięcie przewagi

żeglugi morskiej.

komparatywnej;
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Czysty transport morski to całe spektrum działań czyniących go bardziej ekologicznym – od budowy,
użytkowania i konserwacji jednostek pływających po ich obsługę w portach.

• dwa projekty wymiany informacji pomiędzy urzędami
morskimi i strażą przybrzeżną, wspierające tworze-

Zakres polityki w dziedzinie
bezpieczeństwa żeglugi morskiej

nie wspólnego mechanizmu wymiany informacji dla
obszarów morskich (CISE);

Transport morski był kołem napędowym dla rozwoju

• trzy projekty dotyczące użycia nowoczesnych tech-

i integracji w regionie Morza Bałtyckiego przez stu-

nologii do ponownego zbadania tras transpor-

lecia. Podczas gdy ten rodzaj transportu jest bardzo

tu morskiego i portów Morza Bałtyckiego, w celu

efektywny energetycznie – mierzony poprzez emi-

stworzenia dokładniejszych map morskich i zwięk-

sje na tonę ładunku – zwiększenie natężenia ruchu

szenia bezpieczeństwa ruchu morskiego. Umożliwi

morskiego może mieć negatywny efekt na środowi-

to żeglugę większym jednostkom morskim i zwięk-

sko np. poprzez emisję zanieczyszczeń do powie-

szy efektywność zarządzania transportem;

trza i wody. Jednocześnie Morze Bałtyckie ma bardzo

• szereg innych projektów w obszarach takich jak:

kruchy ekosystem ze względu na swoją płytkość, na

ograniczanie wypadków w rybołówstwie, minimalizo-

wpół zamknięte wody oraz gęsto zaludnione wybrzeże.

wanie ryzyka związanego z transportem produktów

Co więcej, Bałtyk został znacząco dotknięty wielolet-

niebezpiecznych oraz wymiana informacji, wiedzy i in-

nim procesem zanieczyszczania go przez kraje z jego

nowacji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi morskiej.

obszaru.
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Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego ustala cel,

Od czasu przyjęcia Strategii UE dla regionu Morza Bał-

którym jest osiągnięcie statusu modelowego przykładu

tyckiego zrealizowano wiele działań w zakresie wypra-

funkcjonowania czystego transportu morskiego. Jest to

cowania polityk i wdrożenia projektów flagowych do-

cel ambitny ze względu na wymogi techniczne związa-

tyczących czystszego transportu morskiego. Cała lista

ne z przejściem do modelu czystego i bardziej „zielo-

rezultatów została już osiągnięta.

nego” transportu morskiego. Niektórzy z obserwatorów
uważają nawet, że przejście do takiego czystego trans-

Rezultaty osiągnięte w dziedzinie czystszego transpor-

portu będzie większym wyzwaniem technologicznym

tu morskiego to m.in.:

i fi nansowym niż zamiana statków z drewnianych na

• nawiązanie regionalnego, opartego na projektach,

stalowe sto lat temu.

dialogu politycznego pomiędzy urzędami morskimi,
badaczami i organizacjami regionalnymi, które za-

Czysty transport morski to mnogość działań mających

chęcają międzynarodowy Komitet Sterujący do wy-

na celu zmniejszenie jego negatywnego wpływu na

boru i usystematyzowania projektów oraz do korzy-

środowisko – od budowy i eksploatacji jednostek pły-

stania z nich i ich rezultatów;

wających po ich obsługę w portach.

• trzy projekty dotyczące rozwoju infrastruktury i tworzenia łańcucha wartości w odniesieniu do LNG

Transformacja ku bardziej ekologicznemu transportowi

w regionie Morza Bałtyckiego. Projekty te korzysta-

morskiemu jest konieczna. Nowe regulacje środowi-

ją z wypracowanych przez siebie rezultatów i do-

skowe, które weszły w życie 1 stycznia 2015, okre-

prowadzają stopniowo do skonkretyzowania się in-

ślają, że paliwo statków poruszających się po wodach

westycji infrastrukturalnych;

Morza Bałtyckiego i Północnego nie może zawierać
więcej niż 0,1% siarki.

• dwa procesy w zakresie polityk HELCOM i elementy dwóch konkretnych projektów na rzecz poprawy
efektywności funkcjonowania portowych urządzeń

W konsekwencji statki muszą albo zaprzestać używa-

do odbioru i przetwarzania odpadów wytwarzanych

nia olejów ciężkich i zamienić je na bardziej kosztow-

przez statki w regionie Morza Bałtyckiego;

ne oleje żeglugowe typu diesel, albo instalować filtry
oczyszczające emitowane spaliny.

• dwa projekty skupiające się na stronie kosztowej
przyjaznych środowisku technologii transpor tu
morskiego w regionie Morza Bałtyckiego oraz na

Skoordynowane działania w zakresie egzekwowania

systemie zachęt ekonomicznych dla interesariuszy

prawa dotyczącego tych regulacji jest niezbędne do

żeglugi morskiej.

zachowania jednakowych warunków konkurencyjności
dla operujących na tym obszarze morskich firm transportowych. Współdziałanie w implementacji i zgodne
monitorowanie ich stosowania może stać się obszarem współpracy regionalnej w nadchodzących latach.

Steen Hommel,
Ambasador Królestwa Danii w Polsce. Pracował
w Ministerstwie Obrony oraz Ministerstwie Spraw
Zagranicznych w Kopenhadze. Był Zastępcą Szefa
Misji w Ambasadzie Królestwa Danii w Malezji.
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Strategia
dla Regionu
Morza Bałtyckiego

Hanna Lehtinen,
Ambasador Republiki Finlandii w Polsce
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do tego podjęcie dodatkowych wysiłków na wielu
płaszczyznach.

M

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego jest
wyjątkową platformą do dyskusji i wymiany wie-

orze Bałtyckie

dzy w przedmiocie wielu międzysektorowych i zagadnień, i polityk. Jej celem jest zjednoczenie sił

Morze Bałtyckie łączyło ludzi zamieszkujących jego

w celu podjęcia wspólnych wyzwań. Jednocześ-

brzegi od wieków. Wody Bałtyku pozwalały na han-

nie strategia dąży do pełnego wykorzystania moż-

del i komunikację oraz dostarczały środków do życia.

liwości, jakie może przynieść mieszkańcom regionu

Wpływy z krajów położonych nad Bałtykiem przeni-

oraz całej Unii dobrze skoordynowana współpraca.

kały się nawzajem dzięki dostępowi do wspólnych

Opiera swoje postanowienia na już istniejącej sieci

wód. Kraje te łączyły wspólne interesy, troski oraz

powiązań i współpracy, korzystając z funkcjonują-

długa historia współpracy w celu poprawy stanu

cych mechanizmów w celu maksymalizacji rezulta-

wód. Środowiskowe wyzwania, które stawia przed

tów. Przedstawia nam wizję tego, jakie kroki muszą

nami Morze Bałtyckie, zakreślają odpowiedzialność

zostać podjęte, aby region Morza Bałtyckiego cie-

wszystkich nadmorskich krajów, które powinny roz-

szył się zrównoważonym środowiskiem naturalnym

wijać państwowe środki zapobiegawcze oraz współ-

oraz optymalnym gospodarczym i społecznym roz-

pracować między sobą, aby chronić wspólne dobro,

wojem. Trzy cele tej strategii – ocalenie morza, in-

jakim jest Morze Bałtyckie. Doświadczenie poparte

tegracja regionu oraz zwiększenie dobrobytu – wy-

wiedzą stanowi istotną podstawę dla wprowadzania

znaczają standardy dla przyszłego rozwoju regionu.

środków, które będą opłacalne oraz przyniosą korzy-

Wszystkie muszą być wzięte pod uwagę w sposób

ści ekonomiczne.

proporcjonalny i zharmonizowany przy wprowadzaniu w życie postanowień strategii oraz przy podzia-

Naszym wspólnym interesem i zarazem obowiąz-

le środków z krajowych oraz unijnych instrumentów

kiem jest przywrócenie dobrego stanu ekologicz-

finansowych.

nego Bałtyku do roku 2021. Prace Komisji Ochrony
Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) przyniosły

Z przyjemnością wspomnę w tym miejscu o bardzo

wiele istotnych zmian środowiskowych. W szczegól-

owocnej polsko-fińskiej współpracy polegającej na ko-

ności wzrósł poziom bezpieczeństwa morskiego, za-

ordynacji Obszaru Polityki Nutri (PA Nutri) Strategii Mo-

chowania bioróżnorodności, redukcji zanieczyszczeń

rza Bałtyckiego, której celem jest zmniejszenie eutrofi-

niektórymi chemikaliami oraz redukcji wprowadzania

zacji morza. Istotnym celem Nutri jest także wspieranie

do wód morskich substancji odżywczych ze źródeł

realizowania Planu działań HELCOM dla Morza Bałty-

punktowych. Wyraźnie spadła częstotliwość niele-

ckiego, jak również unijnej dyrektywy ramowej w spra-

galnych wycieków ropy, a możliwości oczyszczania

wie strategii morskiej.

wody z substancji oleistych oraz chemikaliów znacząco wzrosły przez ostatnie lata. Pomimo że sy-

Zrównoważone wykorzystywanie złóż

tuacja uległa poprawie, plany działań HELCOM dla

naturalnych

Morza Bałtyckiego nie są implementowane ani też
nie wydaje się, aby w najbliższej przyszłości mogły

Cel na przyszłość powinien być jeszcze bardziej

zostać poddane pełnej implementacji. Potrzebne jest

ambitny i powinien obejmować tworzenie produk-
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tów oraz rozwiązań komercyjnych, które zarówno

Żegluga

przyniosą zysk, jak i będą bezpieczne dla środowiska naturalnego i społeczeństwa. Nowe techno-

Oczywiście oczyszczanie morza nie jest procesem

logie same w sobie nie rozwiążą problemu, jeśli

bezbolesnym, czego doświadczyły kraje regionu Morza

nie stworzymy im właściwych warunków do rozwo-

Bałtyckiego, przygotowując się do zmniejszenia emi-

ju, zmieniając fundamentalnie nasze podejście do

sji siarki i azotanów do atmosfery oraz odprowadza-

produkcji i konsumpcji. Aby do tego doszło, trzy

nia ścieków ze statków przepływających przez morze.

podstawowe warunki są konieczne do spełnienia:

Koszty transportu wzrosną tymczasowo w regionie, ale

odpowiedzialni konsumenci, odpowiedzialny biznes

jest to cena, którą w końcu musimy ponieść, aby za-

oraz rządzący, którzy potrafią stawiać sobie dale-

pewnić zrównoważony rozwój transportu morskiego na

kosiężne i odważne cele. Musimy starać się budo-

naszych wodach. Zmniejszenie zanieczyszczenia po-

wać gospodarkę dobrobytu, biorąc pod uwagę jej

wietrza będzie także pozytywnie wpływało na nasze

oddziaływanie na środowisko oraz zasoby naturalne

zdrowie.

i minimalizując jej negatywny wpływ. Innymi słowy,
musimy bardziej efektywnie i odpowiedzialnie za-

Nie powinniśmy zapominać, że redukcja zanieczysz-

rządzać zasobami.

czeń nie tylko będzie generowała koszty, lecz także stworzy nowe możliwości dla biznesu. Będąc

Innowacje

w czołówce krajów wdrażających czystsze technologie, staniemy się nie tylko bardziej konkurencyjni,

Jedną z mocnych stron naszego regionu jest jego

żeglując w innych częściach świata, ale także bę-

innowacyjność. Nasz region plasuje się na wysokim

dziemy mogli sprzedawać swoje technologie oraz

miejscu w międzynarodowych rankingach odnoszą-

unikatowe know-how, ponieważ podobne środki

cych się do systemu edukacji, dzięki któremu szkolimy

będą musiały być prędzej czy później zastosowa-

wysokiej klasy naukowców. W wielu miejscach regionu

ne na skalę globalną. Nowe, innowacyjne podej-

znaczne środki zostały zainwestowane w badania, roz-

ście, takie jak użycie zutylizowanego skroplonego

wój oraz innowacje jeszcze wiele lat przed powstaniem

gazu ziemnego (LNG) jako paliwa, oferuje niezwy-

Strategii UE 2020. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

kłe możliwości. Podobne korzyści możemy osiąg-

jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom związa-

nąć, w większym lub mniejszym stopniu, stosując

nym ze zrównoważonym rozwojem regionu i zarazem

nowoczesne technologie w procesie oczyszczania

podnieść naszą konkurencyjność na rynkach między-

Morza Bałtyckiego.

narodowych.

Strategia polityczna
Zarówno sektor prywatny, jak i publiczny w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, iż przyszłość bę-

Sektor publiczny powinien spełniać swoje obietni-

dzie należała do tych, którzy będą wprowadzać in-

ce. Poza kreowaniem przyjaznego środowiska rząd

nowacyjne produkty w dziedzinie zarządzania złożami

oraz sektor publiczny powinny stanowić modelowy

naturalnymi, ale także przyjazne środowisku natural-

przykład dla innych podmiotów. Powinny być liderami

nemu. Ekologiczna gospodarka daje nowe możliwo-

w przeprowadzaniu ekologicznych zamówień publicz-

ści dla rozwoju recyklingu, biogospodarki oraz czystej

nych, aby budować rynek, który wyniesie innowacje

technologii.

na nowy poziom.
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Ściśle powiązany ze sobą na wielu płaszczyznach

gionie. Fundamentalne znaczenie ma stałe pobu-

region Morza Bałtyckiego ma w sobie duży poten-

dzanie rozwoju regionalnej współpracy na wielu po-

cjał rozwojowy, oferując jego mieszkańcom pomyśl-

ziomach, stymulujące kontakty personalne, które są

ne perspektywy na przyszłość. Powinniśmy umieć

kluczowe dla zwiększenia świadomości tożsamości

mądrze wykorzystywać te szanse poprzez zwiększa-

regionalnej, budowanie odpowiedzialności, bezpie-

nie zaangażowania Unii Europejskiej, właściwe wy-

czeństwa, zrozumienia i zaufania. Dlatego też Pol-

korzystywanie instrumentów współpracy, takich jak

ska i Finlandia będą współpracować wyjątkowo bli-

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, Wymiar

sko podczas polskiej prezydencji w Radzie Państw

Północny Unii Europejskiej oraz Rada Państw Mo-

Morza Bałtyckiego (2015–2016).

„

rza Bałtyckiego – mechanizmy, które mają na celu
wzmocnienie spójności i zwiększenie synergii w re-

Hanna Lehtinen,
Ambasador Republiki Finlandii w Polsce.

Znaczenie Morza Bałtyckiego dla Finlandii jest
nieocenione. Od wieków stanowi dla Finów
obszar rekreacji, a jego gospodarcze wykorzystanie ma istotny wpływ na fiński rynek. Czyste
i bezpieczne Morze Bałtyckie powinno być jednym z priorytetowych celów dla całego regionu.

„

Fińska strategia dla Morza Bałtyckiego opiera się
na szerokiej współpracy pomiędzy krajami w regionie. Finlandia aktywnie współpracuje z regionalnymi organizacjami, co wpłynęło korzystnie
na wzrost wymiany handlowej i dobrobyt w kraju. Niemniej jednak potencjał Morza Bałtyckiego
pozostaje niewykorzystywany w pełni.
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„Dla Szwecji jakość wód Morza Bałtyckiego,
prowadzenie zrównoważonego transportu
przez to morze oraz zaostrzone normy emisji
z kołowego taboru transportowego należą
absolutnie do priorytetów w podejmowaniu
decyzji politycznych”

Józef Neterowicz,
Radca Handlowy Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce

S

Göta Älv – rzeka wpływająca w okolicach Göteborzwecja ze względu na swoje położenie

ga do Morza Północnego. Następnie stamtąd drogą

geografi czne (duże odległości) i niską gęstość

morską dostarcza się produkty do Danii lub Niemiec.

zaludnienia zawsze uzależniona była od efektywnych połączeń transportowych zarówno we-

Oczywiście transport odbywa się na dużych szwedz-

wnątrz kraju, jak i z kontynentem europejskim

kich jeziorach. Takim ogromnym akwenem, na którym

i dalej – ze światem.

pływają nawet duże morskie statki, jest jezioro Mälaren, które połączone jest z Morzem Bałtyckim ślu-

Właściwie wewnątrz Szwecji brak rozbudowanej sie-

zami w Sztokholmie i Södertälje. Stamtąd korytarze

ci śródlądowych korytarzy transportowych opartych

transportowe wiodą do innych krajów – od Finlandii

na barkach i promach rzecznych. Jedyną rzeką, która

począwszy, przez kraje bałtyckie, do Polski, Niemiec

wykorzystywana jest do transportu śródlądowego jest

i dalej.
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Bardzo modnym środkiem transportu stają się po-

Nierzadko argumentem wyboru konkretnego połącze-

łączenia kolejowe, którymi transportowane są towa-

nia jest także np. możliwość odbycia wymaganego

ry załadowane do kontenerów. Transport w Szwecji

prawem wypoczynku kierowców w czasie przeprawy

odbywa się drogą kolejową do portów Morza Bałty-

promowej.

ckiego, następnie przeładowuje je się na promy i drogą morską docierają na kontynent europejski i da-

Coraz ważniejszym argumentem jest np. ekologicz-

lej koleją do krajów europejskich. Ciekawą inicjatywą

ny profil klienta dla spedytorów, którzy w wyborze

jest projekt, który umożliwi zorganizowanie logistyki

środka transportu wymagają tzw. najmniejszego śla-

i opłat transportowych w Szwecji. Wtedy transport

du węglowego. Wtedy wybiera się samochody napę-

kolejowy na kontynent odbywałby się mostami Mal-

dzane biometanem i gazem CNG, elektryczne, a jeśli

mö – Kopenhaga, dalej mostami cieśnin duńskich do

chodzi o napęd promów, to maksymalne odejście od

Niemiec bez konieczności rozładunku kontenerów na

mazutu i wyposażenie ich w instalacje odsiarczają-

prom i z promu.

ce spaliny.

Oczywiście cały czas najpopularniejszym środkiem

Postępujące zmiany klimatyczne przyspieszają decyzje

transportu są samochody ciężarowe, które po prze-

polityczne idące w kierunku coraz większego unieza-

jechaniu trasy w kraju opuszczają Szwecję w portach

leżnienia się również w transporcie od paliw kopalnych

promowych. Najważniejszymi portami są: Göteborg,

na rzecz odnawialnych. W roku 2030 Szwecja ma stać

Varberg, Helsinborg, Ystad, Malmö, Trelleborg, Karls-

się państwem całkowicie niezależnym od paliw kopal-

hamn, Karlskrona, Nynäshamn, Kappelskär. Coraz

nych w transporcie.

większą rolę w komunikacji samochodowej z kontynentem europejskim odgrywa połączenie mostem między

Dla Szwecji jakość wód Morza Bałtyckiego, prowadze-

Malmö a Kopenhagą przez cieśninę Öresund i dalej

nie zrównoważonego transportu przez to morze oraz

do Niemiec.

zaostrzone normy emisji z kołowego taboru transportowego należą absolutnie do priorytetów w podejmo-

Sumując, należy stwierdzić, że rozszerzenie Unii Eu-

waniu decyzji politycznych.

ropejskiej o kraje centralno- i wschodnioeuropejskie
zmieniły istniejące korytarze morskie bezpośrednio
do krajów U15 na rzecz częstszego wybierania alternatywy bezpośrednio na południe, czyli do Polski
i wschodniej części Niemiec. Efektowi temu sprzyja również coraz lepsza infrastruktura autostradowa w Polsce powstała dzięki ogromnym nakładom
środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz
Polski.
W większości przypadków to spedytorzy wybierają optymalne trasy transportu, biorąc pod uwagę czas, odległość do portów, jakość dróg i ich przepustowość.
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Józef Neterowicz,
ekspert w przemyśle energetycznym i ochronie
środowiska. Pracuje jako konsultant Banku
Światowego, Prezes Cetetherm – firmy koncernu
Tetra Pak, Prezes Birka Energy/Fortum – trzeciego
największego producenta energii w Skandynawii,
Prezes Radscan Intervex – lidera w technologiach
ochrony powietrza, członek Samorządowej
Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole
ds. Energetyki, ekspert ds. energii odnawialnej
w Związku Powiatów Polskich, Radca Handlowy
Ambasady Królestwa Szwecji, zajmuje się promocją
kontaktów gospodarczych.

Dlaczego Morze Bałtyckie
jest tak ważne
dla Organizacji Narodów Zjednoczonych
i dlaczego uruchomiliśmy
Program Bałtyk na lata 2015–2020?

Kamil Wyszkowski,
Krajowy Przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy
Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
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cych sprawić, że region Morza Bałtyckiego stanie się
bardziej konkurencyjny, na czym skorzystają wszyscy:
orze Bałtyckie jest akwenem szcze-

przedsiębiorstwa operujące w regionie Morza Bałty-

gólnie ważnym dla Organizacji Narodów Zjed-

ckiego, ponad 100 mln ludzi zamieszkujących ten re-

noczonych. Decyzją Międzynarodowej Organizacji

gion, a także unikalna fauna i flora basenu morskie-

Morskiej (IMO), będącej wyspecjalizowaną agendą

go. Naszym celem jest zrównoważony rozwój Bałtyku,

ONZ ds. mórz i oceanów, Morze Bałtyckie otrzy-

co opłaca się wszystkim i jest naszym zobowiązaniem

mało status szczególnie wrażliwego obszaru mor-

względem przyszłych pokoleń.

skiego (PSSA) oraz zostało objęte specjalną ochroną
ekologiczną. Wraz z rozwojem przemysłu wydobyw-

W ramach Programu co roku będziemy oddawać

czego, rybołówstwa, żeglugi morskiej (morskie szlaki

w Państwa ręce raport „Bałtyk dla Wszystkich”. Jego

transportowe) i turystyki wzrosły zagrożenia związa-

zadaniem jest analiza możliwych kierunków rozwoju

ne z wykorzystaniem przestrzeni morskiej. O ekosy-

morskich korytarzy transportowych w basenie Morza

stem Bałtyku trzeba dbać i monitorować działania

Bałtyckiego, rozwoju żeglugi regionu Morza Bałtyckie-

prowadzone w jego obrębie, wychodząc z pragma-

go, poprawy infrastruktury transportowej, zwiększenia

tycznego założenia, że rozwój przemysłu wydobyw-

konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego, bezpie-

czego oraz żeglugi morskiej będzie się systematycz-

czeństwa transportu morskiego, a także optymalnych

nie zwiększał.

form ochrony ekosystemu regionu.

Program, który uruchomiliśmy w ramach Inicjatywy Se-

Mam nadzieję, iż Program Bałtyk pozwoli także na lep-

kretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce

sze zdefiniowanie szansy rozwojowej Polski opartej na

(Global Compact Network Poland), jest programem

bezpiecznym i rozwijającym się w sposób zrównowa-

wieloletnim i będzie trwał do 2020 r. Jest on jednym

żony Bałtyku.

z czterech programów realizowanych w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport.
Program Bałtyk jest platformą wymiany wiedzy na temat integracji regionalnej, wyzwań związanych z natężonym ruchem na Morzu Bałtyckim, w tym rozwoju
bałtyckich autostrad morskich w ramach transeuropejskiej sieci transportu, wykorzystania innowacyjnych
technologii i rozwiązań związanych z transportem morskim, intermodalnym, rozwojem logistyki. Porusza także problematykę bezpieczeństwa transportu na Morzu
Bałtyckim, ochronę jego ekosystemu oraz zachowanie
bioróżnorodności. Jego celem jest wypracowanie rekomendacji skierowanych do administracji publicznej
i skłonienie interesariuszy do podjęcia działań mają-
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Kamil Wyszkowski,
od 2002 r. pracownik Organizacji Narodów
Zjednoczonych, a od 2004 r. Krajowy Przedstawiciel
oraz Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza
Generalnego ONZ Global Compact w Polsce,
koordynującej z ramienia ONZ współpracę
z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi
oraz organizacjami pozarządowymi. W latach
2002–2009 w UNDP odpowiadał za współpracę
międzynarodową i wielostronną oraz za
rozwój programów w Europie i Azji. Pracował
w kilkudziesięciu krajach, wdrażając programy
rozwojowe. Wykładowca na Central European
University w Bukareszcie, w Akademii Leona
Koźmińskiego, Instytucie Dyplomacji im. Ignacego
Paderewskiego przy Ministerstwie Spraw
Zagranicznych oraz na Uniwersytecie Warszawskim.
Stały komentator TVN24 Biznes i Świat.

R O ZDZ I A Ł I
I N T E G R ACJ A R EGIO N AL NA

by Sarah Bürvenich

Słowo wstępne

Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

O

Warto zauważyć, że pierwsza europejska strategia ma-

bszar Bałtyku to jeden z najlepszych na

kroregionalna – Strategia UE dla regionu Morza Bał-

świecie przykładów współpracy i integracji re-

tyckiego, tzw. strategia bałtycka – powstała właśnie

gionalnej, dotyczy zarówno krajów, jak i regio-

tutaj w 2009 r. i stanowi najlepszy przykład współpra-

nów leżących wokół Bałtyku. Na tym obszarze

cy krajów i regionów na rzecz integracji regionalnej.

mieszka około 85 mln ludzi, co stanowi 17% populacji

Stała się też wzorem dla przygotowania kolejnych stra-

Unii Europejskiej, ale wypracowuje jedną trzecią całe-

tegii makroregionalnych w Europie. Co więcej, w ra-

go PKB Unii Europejskiej. Integracja sprzyja rozwojo-

mach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 Unia

wi, co powoduje, że jest to jedno z miejsc na świecie

Europejska promuje tę formę współpracy jako dobrą

o najwyższym poziomie życia i rozwoju. Dlatego też

unijną praktykę i zachęca inne kraje i regiony do po-

stanowi wzór współpracy dla innych krajów i regio-

dobnych działań. Strategia koncentruje się na rozwoju

nów na świecie, ale także przyciąga rzesze imigran-

gospodarczym, który ma prowadzić do rozwoju regio-

tów z całego świata. Korzenie współpracy na tym te-

nu, na lepszym skomunikowaniu i dostępie do regionu,

renie sięgają jeszcze czasów średniowiecza i słynnej

ochronie środowiska oraz polityce klimatycznej. Zasa-

współpracy miast handlowych Europy Północnej, które

dą działań w ramach strategii jest, aby nie powoływać

utworzyły Hanzę (zwaną także Ligą Hanzeatycką czy

nowych instytucji, nie tworzyć nowych aktów praw-

Związkiem Hanzeatyckim), zapewniając tym miastom

nych i nie budować nowych funduszy, ale wykorzy-

rozwój i rozkwit, prowadząc nie tylko do rozwoju eko-

stywać i koordynować istniejące programy, projekty

nomicznego, ale do zwiększenia znaczenia politycz-

i fundusze, bazować na istniejącym porządku praw-

nego i wojskowego.

nym i instytucjach.
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Stałym elementem współpracy na poziomie między-

por t 2014–2020, staje się kolejnym ważnym in-

rządowym jest także Rada Państw Morza Bałtyckiego,

strumentem współpracy i integracji regionalnej jako

powstała w 1992 r. Polska pełni obecnie prezydencję

platforma wymiany wiedzy. Szczególne obszary za-

w ramach tej rady.

interesowania programu związane z integracją regionalną to rozwój bałtyckich autostrad morskich

Inną inicjatywą w ramach integracji regionalnej jest Ko-

w ramach transeuropejskiej sieci transportu TNT,

misja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, znana

wykorzystanie innowacyjnych technologii i rozwią-

jako Komisja Helsińska (HELCOM), utworzona przez

zań związanych z transportem morskim i intermo-

Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru

dalnym oraz rozwojem logistyki. Program wskazuje

Morza Bałtyckiego z 1974 r. (zwaną konwencją hel-

rekomendacje skierowane głównie do administracji

sińską) jako jej organ wykonawczy. Jej głównym za-

publicznej, rządowej i samorządowej, ale także do

daniem jest monitorowanie oraz ochrona środowiska

pozostałych interesariuszy, jak biznes, świat nauki,

naturalnego Morza Bałtyckiego. Polska przystąpiła do

eksperci i szeroko rozumiane społeczeństwo obywa-

tej konwencji w 1980 r.

telskie, aby sprawić, że region ten stanie się jeszcze
bardziej konkurencyjny.

Kolejną inicjatywą w ramach współpracy i integracji regionalnej dotyczącą obszaru Morza Bałtyckiego jest
Wymiar Północny (Northern Dimension). Jest to inicjatywa Unii Europejskiej z 1997 r. zajmująca się kształtowaniem polityki wobec Europy Północnej, mającej na
celu wzmocnienie stabilności i wspomaganie integracji ekonomicznej, konkurencyjności i zrównoważonego
rozwoju w północnej Europie.
Program Bałt yk 2015 –2020, realizowany pr zez
UNGC w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Trans-
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Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości. Od 2005 r. do lutego 2008 r. pełnił
funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną
i praktyczne wieloletnie doświadczenie na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych,
zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej
administracji publicznej, jak i sektora prywatnego
i pozarządowego.

R o z w ó j mo r s k i c h
k o r y ta r z y tr a nspo r to wy c h

by John Maravelakis

Korytarz sieci bazowej
korytarzy transportowych
TEN-T Morze Północne
– Bałtyk, łączący północ
Europy z jej wschodem
oraz zachodem

Catherine Trautmann,
Koordynator KE ds. korytarza transportowego
Morze Północne – Bałtyk

ROzDziAł i. inTEGRACjA REGiOnALnA

58

GLOBAL COMPACT

N

Raport Bałtyk dla Wszystkich

są kluczowym elementem siatki transportowej łączącej
owa unijna strategia transportowa zo-

najważniejsze centra przemysłowe i porty Europy. Przy-

stała stworzona w celu przekształcenia obec-

czynią się one do zrewolucjonizowania połączeń mię-

nie istniejącej mozaiki europejskich dróg, linii

dzy wschodem a zachodem Europy, eliminując wąskie

kolejowych, lotnisk oraz kanałów w ujednoli-

gardła, modernizując infrastrukturę oraz usprawniając

coną multimodalną transeuropejską sieć trans-

transgraniczną działalność przewozową. Według planów

portową (TEN-T). Nowa strategia została przyję-

operacyjnych z maja 2015 r., które identyfikują kluczo-

ta w 2013 r. i ustanowiła pierwszą w historii bazową

we kroki, jakie muszą zostać podjęte w celu osiągnię-

europejską sieć transportową opartą na dziewięciu

cia pełnej funkcjonalności korytarzy do roku 2030, rolą

głównych korytarzach. Te multimodalne korytarze są

europejskich koordynatorów jest nadzorowanie działań

ważnym instrumentem wdrażania założeń nowej polity-

w ramach danego korytarza.

ki, skonstruowanej wokół bazowej oraz kompleksowej
sieci europejskiej infrastruktury, która będzie musiała

Kor y tarz Morze Północne – Bałtyk ma długość

spełnić standardy wynikające z unijnych regulacji w ści-

3200 km. Rozpoczyna się w Helsinkach, na półno-

śle określonym terminie. Sieć bazowa i jej korytarze

cy, i biegnie dalej w kierunku południowo-zachod-

59
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nim, docierając do wybrzeży Morza Północnego oraz

żeniu do wspólnych celów związanych ze zwiększeniem

por tów w Rotterdamie, Antwerpii i Amsterdamie.

połączeń transgranicznych, jak również z socjo-ekono-

Biegnie przez sześć z ośmiu krajów członkowskich

miczną wartością dodaną. Kluczowym elementem po-

Unii Europejskiej położonych u wybrzeży Morza Bał-

dejścia multimodalnego jest także wydajność terminali

tyckiego. Składa się zarówno z morskich korytarzy,

intermodalnych oraz miejskich węzłów komunikacyj-

jak i ze śródlądowych dróg wodnych oraz transportu

nych. Kwestia ta będzie brana pod uwagę w dalszych

naziemnego, tworząc pętlę łączącą porty Morza Pół-

analizach każdego z korytarzy, które zostaną przepro-

nocnego z regionem Morza Bałtyckiego. Najważniej-

wadzone w nadchodzących miesiącach.

szym brakującym ogniwem korytarza jest połączenie
kolejowe spełniające międzynarodowy standard UIC,

Faktem jest, iż wyeliminowanie wąskiego gardła w po-

łączące trzy kraje bałtyckie z Polską, tzw. projekt

staci braku połączenia kolejowego pomiędzy krajami

Rail Baltica.

bałtyckimi a resztą Europy jest największym wyzwaniem. Mimo wszystko pozostaję optymistką, mając

Korytarze sieci TEN-T przyniosą wiele korzyści ekono-

nadzieję, iż projekt ten może zostać zrealizowany do

micznych, społecznych oraz środowiskowych i klima-

roku 2025. Jego ekonomiczne, społeczne, środowi-

tycznych, zarówno dla biznesu, jak i dla mieszkańców

skowe oraz geostrategiczne korzyści są oczywiste

Europy. Korzyści te już stają się zauważalne dla miesz-

oraz wyraźnie zauważane przez wszystkich partne-

kańców miast i regionów położonych wzdłuż korytarzy,

rów przedsięwzięcia. Jest to także jeden z priorytetów

które niejednokrotnie pełnią funkcję katalizatorów w dą-

unijnej polityki infrastrukturalnej. Jednocześnie stanowi
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jedyny taki projekt wśród innych największych projek-

oraz pomiędzy portami w Finlandii, Estonii, Belgii i Hi-

tów realizowanych w państwach członkowskich, które

szpanii w celu instalacji oczyszczających spaliny ze

wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. Mówiąc bar-

szkodliwych substancji oraz wprowadzenia środków

dzo ogólnie, kraje takie jak Polska odgrywają kluczo-

zwiększających efektywność energetyczną. Inicjatywy

wą rolę w tym projekcie dzięki swojemu geograficz-

te obrazują fakt, iż interesariusze w regionie są go-

nemu położeniu. Rozwój w tym regionie będzie miał

towi do podjęcia wyzwań, jakie zostały ustanowione

decydujący wpływ na funkcjonalność całego korytarza

regulacjami unijnymi dotyczącymi redukcji emisji siarki

transportowego.

w regionie Morza Bałtykiego, dzięki którym transport
morski będzie jeszcze bardziej zrównoważony.

Fundamentalne znaczenie, jakie ma dla Europy projekt Rail Baltica, zostało ponownie potwierdzone przez

Innym rozwiązaniem, które może pozytywnie wpłynąć

podpisanie Wspólnej Deklaracji podczas dni TEN-T

na zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego,

w Rydze 22 czerwca 2015 r. przez pięć krajów zaan-

jest oczywiście dalszy rozwój oraz implementacja no-

gażowanych w projekt (Finlandię, Estonię, Łotwę, Li-

wych koncepcji i technologii. Powyższe może wynieść

twę, Polskę), co stanowi istotny krok naprzód.

multimodalność na nowy poziom i pomóc w pełni wykorzystać potencjał rewolucji cyfrowej w sektorze logi-

Równocześnie wspólny projekt Rail Baltica, z którym

styki. Jestem przekona, że szerokopasmowy Internet

wystąpiły Litwa, Łotwa, Estonia, a także Polskie Kole-

będzie odgrywał coraz istotniejszą rolę w optymali-

je Państwowe, mający na celu modernizację kolei na

zacji ruchu towarowego i pasażerskiego oraz że po-

odcinku z Warszawy do Białegostoku, otrzymał reko-

winniśmy inwestować w rozwój cyfrowej infrastruktury

mendację do udzielenia wsparcia finansowego przez

transportowej. Przechodzimy transformację od ładow-

program współrealizowany przez Unię Europejską

ności do łączności, przyczyniając się do tworzenia

o nazwie „CEF” (program “Łącząc Europę”). Program

bardziej ekologicznego oraz wydajniejszego systemu

ten stanowi instrument finansowania w ramach strate-

transportowego. Cóż za piękne wyzwanie!

gii TEN-T. Dysponując budżetem 24 mld euro do roku
2020, program “Łącząc Europę” powinien, wspólnie

Na koniec chciałabym pogratulować zainaugurowania

z instrumentami finansowymi oraz funduszami pocho-

Programu Bałtyk oraz Inicjatywy Odpowiedzialny Trans-

dzącymi z innych unijnych źródeł oraz Europejskiego

port, która będzie stanowiła platformę dialogu dla pod-

Banku Inwestycyjnego, znacząco stymulować inwesty-

miotów decyzyjnych w regionie. Owocna współpraca

cje oraz zapewnić sukces implementacji nowej polityki

oraz dialog są kluczowe dla sukcesu tego przedsię-

transportowej.

wzięcia.

Istotę morskiego aspektu korytarza Morze Północne
– Bałtyk również podkreśla sekcja programu CEF poświęcona rozwojowi kilku projektów morskich autostrad, które mają znaczenie dla tego korytarza. Mam
na myśli projekty zainicjowane przez porty oraz operatorów morskich w Helsinkach i Tallinie (zwiększające możliwości promów typu RoPax), Helsinkach
i Kłajpedzie (mające na celu rozwój infrastruktury
związanej z gazem LNG), Helsinkach oraz Lubece
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Catherine Trautmann,
Europejski Koordynator Korytarza TEN-T
Morze Północne – Bałtyk. Urodzona w Strasburgu,
aktywna w polityce lokalnej i krajowej od 1980 r.
Burmistrz Strasburga w latach 1989–1997,
a następnie Minister Kultury i Komunikacji
w latach 1997–2000. Pełniła funkcję posła
do Parlamentu Europejskiego w latach
1989–1997 i ponownie w latach 2004–2014 jako
przewodnicząca delegacji francuskiej socjalistycznej
w Parlamencie Europejskim.

Korytarz Bałtyk –
Adriatyk: sieć, która
znaczy coś więcej
niż tyko infrastruktura
transportowa
Kurt Bodewig,
profesor, Koordynator KE ds. korytarza transportowego
Bałtyk – Adriatyk

tyckie oraz adriatyckie porty, ich zaplecze będzie się
dalej rozwijało, a same porty bazowe jako bramy do

W

korytarza transportowego będą znacząco pobudzone
gospodarczo.
2014 r. został poczyniony bardzo waż-

ny krok naprzód w europejskiej polityce trans-

Inwest ycje w projek t y realizowane i planowane

portowej. Po przyjęciu rozporządzenia 1315/2013 do-

wzdłuż korytarza Bałtyk – Adriatyk niosą ze sobą

tyczącego rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej

niesamowity potencjał dla rozwoju różnych sektorów

w grudniu 2013 r. powstały podwaliny dla utworzenia

gospodarki, kreowania miejsc pracy – zarówno pod-

w jej ramach korytarzy bazowych. Korytarz Bałtyk –

czas przeprowadzania prac budowlanych, jak i po ich

Adriatyk jest jednym z dziewięciu takich korytarzy, któ-

ukończeniu. Korytarz powinien zatem być postrzega-

re łączą główne europejskie węzły komunikacyjne (mia-

ny jako coś więcej niż tylko sieć międzynarodowych

sta, porty, lotniska oraz inne terminale transportowe)

połączeń transportowych. Rzeczywiście, ja widzę ko-

dzięki kolejowym, drogowym, morskim oraz lotniczym

rytarz Bałtyk – Adriatyk jako katalizator zrównoważo-

połączeniom między Północą a Południem, m.in. z Pol-

nego socjoekonomicznego rozwoju, którego znacze-

ski poprzez Czechy, Słowację, Austrię do Włoch i Sło-

nie i oddziaływanie będzie sięgało o wiele dalej niż

wenii. Taka funkcjonalna sieć transportowa w Europie

jego infrastruktura. Mam nadzieję, że korytarz odegra

Centralnej znacząco wzmacnia istniejącą infrastrukturę

rolę jednego z ważniejszych katalizatorów gospodar-

i tworzy bazę dla efektywnego, bezpiecznego i wy-

czego rozwoju Europy Centralnej.

sokojakościowego łańcucha multimodalnego (zarówno
pasażerskiego, jak i transportowego). Zainaugurowa-

Wyzwaniem dla nas jest wcielenie w życie tej ambi-

nie osi Bałtyk – Adriatyk nowe życie tchnęło w bał-

cji. Aby osiągnąć cel, znaczenie korytarza musi zna-
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Źródło: Baltic-Adriatic corridor study consortium (2014)
leźć odzwierciedlenie w krajowych oraz regionalnych

Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż Program Bałtyk zo-

strategiach rozwoju, aby zmaksymalizować pozytywny

stał zainaugurowany jako platforma wymiany wie-

wpływ infrastruktury transportowej na inne społecz-

dzy i współpracy mającej na celu rozwój korytarzy

ne i gospodarcze dziedziny życia. Ponadto konieczna

transportowych łączących region Morza Bałtyckie-

jest wzmożona współpraca, na wielu płaszczyznach,

go z resztą Europy. Tego typu inicjatywy utwierdzają

pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

mnie w przekonaniu, że korytarz ten jest na dobrej

Duże znaczenie dla mnie ma fakt, iż oś Bałtyk – Ad-

drodze oraz że stanowi coś więcej niż tylko infra-

riatyk ma długą historię regionalnej współpracy, na

strukturę.

której możemy teraz oprzeć nasze starania. Taką historię regionalnej współpracy ma Polska, której regio-

Jako europejski koordynator jestem zobowiązany za-

ny położone wzdłuż korytarza zjednoczyły się, two-

pewnić, aby głosy wszystkich interesariuszy zostały

rząc Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza

wzięte pod uwagę, w tym ich doświadczenie. Jestem

Transportowego Bałtyk – Adriatyk.

również zobowiązany do czuwania nad stworzeniem
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atmosfery akceptacji dla korytarza. W tym znaczeniu

priorytetowych działań. Naszym celem jest sprawić,

korytarz stanowi narzędzie, które pozwoli zgromadzić

aby porty stały się trójmodalnym terminalem, kolei

właściwe podmioty z różnych krajów i sektorów. Pro-

zaś nadać większe znaczenie transportowe, co po-

ces konsultacji zaczął się już w 2014 r., kiedy zorga-

zwoli na odciążenie dróg. W związku z tym ostat-

nizowane zostały spotkania forum czterech korytarzy

ni odcinek połączenia kolejowego ma decydujące

oraz dwa spotkania grupy roboczej dla regionów oraz

znaczenie dla funkcjonowania tej idei. Odwiedzi-

portów. Każde spotkanie gromadziło coraz większą

łem polskie porty w czerwcu oraz lipcu 2015 r., co

liczbę interesariuszy (przedstawicieli państw członkow-

utwierdziło mnie w przekonaniu, że wszystkie porty

skich, osoby odpowiadające za rozwój infrastruktury

bor ykają się z tymi samymi problemami. Dlatego

transportowej, przedstawicieli regionów). Konsultacje

tak ważne jest, aby ułatwić im współpracę mię-

będą kontynuowane przez kolejne lata. Co więcej, ba-

dzy sobą, wymianę dobrych praktyk oraz wiedzy

dania nad korytarzem wyposażyły nas w szczegółową

i doświadczeń. Program bałtycki może być w tym

wiedzę na temat niezbędnych inwestycji infrastruktural-

bardzo pomocny.

nych, które powinny zostać poczynione aby sprostać
wymaganiom określonym w regulacjach TEN-T. Prze-

W sytuacji kiedy plan działań dla korytarza został

prowadziliśmy analizę rynku transportowego, która

przyjęty, wkrótce zaczyna się nabór wniosków do

jest pierwszym tego typu badaniem uwzględniającym

programu „Łączące Europę” (Connecting Europe Fa-

wszystkie rodzaje transportu. Udało nam się opra-

cility), który dysponuje 24 mld euro przeznaczonymi

cować szczegółowy plan inwestycyjny dla korytarza

na rozbudowę sieci TEN-T, a w szczególności jej

(opiewający na kwotę 59,7 mld euro), którego realiza-

korytarzy bazowych, mamy szansę na zrealizowa-

cja pozwoli na osiągnięcie unijnych celów do 2030 r.

nie z rozmachem projektów, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie lata. Zapraszam Was wszystkich

Mój plan działań dla korytarza, który został jedno-

do połączenia sił w celu utworzenia zrównoważonej

głośnie przyjęty przez zainteresowane państwa człon-

i konkurencyjnej europejskiej sieci transportowej –

kowskie w maju 2015 r., opiera się na procesie sze-

dla regionu Morza Bałtyckiego, dla Europy.

rokich konsultacji z właściwymi podmiotami oraz na
wynikach badań naukowych. Plan stanowi podstawę dla implementacji inwestycji w ramach korytarza,
które muszą być poczynione, aby udrożnić wąskie
gardła oraz uzupełnić brakujące ogniwa transportowe w sześciu krajach, przez które przebiega korytarz.
Rozbudowa zaplecza portów, które stanowią początek oraz koniec korytarza, jest jednym z pięciu

Kurt Bodewig,
profesor, były Federalny Minister Transportu,
Infrastruktury i Budownictwa Niemiec, nadano
mu mandat koordynatora europejskiego korytarza
Bałtyk – Adriatyk marca 2014. Sprawował funkcje
jako przewodniczący „Morze Bałtyckie Forum eV”,
Konsul Honorowy Litwy i Prezesa Stowarzyszenia
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego niemieckiego.
Jest profesorem polityki transportowej, infrastruktury
i logistyki na Uniwersytecie Nauk Stosowanych
w Osnabrück i na Uniwersytecie Hefei (Chiny).

ROzDziAł i. inTEGRACjA REGiOnALnA

64

GLOBAL COMPACT

65   Rozwój morskich korytarzy transportowych

Raport Bałtyk dla Wszystkich

Znaczenie europejskich
korytarzy transportowych
oraz portów morskich
dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
Morza Bałtyckiego
Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

W

czeń komunikacyjnych między nimi. To przede wszystkim sieć głównych ośrodków i osi rozwoju społeczno2013 r. Unia Europejska przyjęła

-gospodarczego w Europie. Sieć ta ma także sprzyjać

swoją nową politykę odnośnie do infrastruk-

ochronie środowiska i polityce klimatycznej. Tak więc

tury transportowej. Głównym celem tej polityki

zmienia się postrzeganie sieci TNT-T jako nie tylko sieci

jest przekształcenie obecnej sieci dróg, linii

transportowej, ale przede wszystkim jako głównej sieci

kolejowych, portów lotniczych i dróg wodnych

rozwoju w Europie. Sprawna i efektywna multimodalna

w jednolity, multimodalny system transeuro-

sieć transportowa jest jednym z kluczowych czynników,

pejskiej sieci transportowej (TEN-T). Polityka

które mają zapewnić lepszy rozwój w Unii Europejskiej.

ta określa sieć głównych dziewięciu korytarzy trans-

Nie ulega wątpliwości, że w strefie sieci, węzłów i po-

portowych, które łączą główne centra gospodarcze

łączeń między węzłami są znacznie lepsze warunki do

i porty w Europie. Zakłada się, że sieć zafunkcjonu-

rozwoju. Tak więc rozwój sieci będzie sprzyjał lepszej

je w pełni do roku 2030, ale szacuje się, że będzie

integracji regionalnej, prowadząc do trwalszego i poten-

to wymagało inwestycji do 500 mld euro. Tak duże

cjalnie szybszego rozwoju regionów w UE i do zwięk-

inwestycje będą stanowić jeden z ważnych czynni-

szenia ich konkurencyjności. Rozwój sieci będzie także

ków pobudzenia, a następnie dalszego rozwoju go-

sprzyjać ponadnarodowej i transregionalnej współpracy

spodarczego Europy w najbliższych latach. Korytarze

społeczno-gospodarczej oraz wdrożeniu zasad jedno-

transportowe wraz centrami gospodarczymi i portami

litego rynku UE, w tym swobodnego przepływu osób,

staną się multimodalnymi platformami transportowo-

towarów, usług i kapitału.

-logistycznymi.
Po raz pierwszy Unia Europejska ma tak znaczący
Sieć korytarzy transportowych TEN-T w Europie to nie

budżet na prowadzenie swojej polityki transportowej

tylko multimodalna, infrastrukturalna sieć węzłów i połą-

w postaci instrumentu „Łącząc Europę” (the Connec-
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ting Europe Facility) z budżetem 24 mld euro. To oko-

chodzi przez sześć krajów: Polskę, Czechy, Słowa-

ło trzykrotnie więcej środków z budżetu UE na rozwój

cję, Austrię, Włochy i Słowenię. Na południu korytarza

transeuropejskich sieci transportowej niż w mijającej

znajdują się dobrze rozwinięte regiony Austrii, Włoch

perspektywie finansowej. W pierwszym naborze, któ-

i Słowenii, na północy zaś szybko rozwijające się

rego wyniki ogłoszono w tym roku, wybrano projekty

regiony Słowacji, Czech i Polski. Taka sytuacja bę-

na 13,1 mld euro. Z tych środków będzie finansowana

dzie sprzyjać rozwojowi w strefie korytarza. Punkty

brakująca część kolejowej linii Rail Baltica w Polsce

węzłowe sieci na terenie Polski to Gdańsk/Gdynia,

i krajach bałtyckich.

Szczecin/Świnoujście, Warszawa, Łódź, Poznań,
Wrocław i Katowice.

Przez Polskę przechodzą dwa z dziewięciu głównych
korytarzy transportowych UE, które jednocześnie

Program Bałtyk w ramach Inicjatywy Sekretarza Gene-

mają duże znaczenie dla regionu Bałtyku: Korytarz

ralnego ONZ Global Compact będzie wspierał działania

Morze Północne‑Bałtyk i Korytarz Bałtyk – Adriatyk.

w ramach budowy jednolitego systemu transeuropej-

Oba te korytarze mają olbrzymie znaczenie dla re-

skich sieci transportowych.

gionu Morza Bałtyckiego i dla polskich regionów.
Szkoda, że nie udało się włączyć do tej sieci propo-

Wyzwania i bariery

nowanego korytarza transportowego wzdłuż wschod-

związane ze zwiększeniem

niej granicy Unii Europejskiej, z Kłajpedy na Litwie

spójności regionalnej

do Tesalonik w Grecji, zwanego Via Carpathia. Trzeci

i zrównoważonym wzrostem

z korytarzy, bardzo ważny dla Bałtyku, to Korytarz

gospodarczym regionu

Skandynawia‑Morze Śródziemne, który omija Polskę

Morza Bałtyckiego jako regionu

i w pewien sposób stanowi konkurencję dla Koryta-

innowacyjnego i konkurencyjnego

rza Bałtyk – Adriatyk. Warto jeszcze wspomnieć, że

na rynku światowym

jedna z dwóch ustanowionych na Bałtyku autostrad
morskich to autostrada Gdynia – Karlskrona; druga to

W obszarze spójności regionalnej i zrównoważone-

autostrada Kłajpeda – Karlshamn.

go wzrostu gospodarczego dla krajów i regionów
Morza Bałtyckiego nadal głównym wyzwaniem po-

Korytarz Morze Północne‑Bałtyk ma około 3200 km

zostaje zniwelowanie różnic rozwojowych. Wpraw-

długości i zaczyna się w Helsinkach, a kończy w por-

dzie te różnice zmniejszają się, ale znaczące zbliże-

tach holenderskich. Przechodzi przez Finlandię, Esto-

nie się poziomu rozwoju krajów i regionów z Europy

nię, Łotwę, Litwę, Polskę, Niemcy, Holandię i Belgię.

Środkowo‑Wschodniej do krajów skandynawskich

Ma on zarówno morskie, jak i lądowe korytarze trans-

i Niemiec zajmie więcej niż jedno pokolenie. Prze-

portowe. Prognozy mówią o znaczącym przyroście

ciętnie poziom rozwoju, mierzony wielkością PKB na

transportu drogą morską, na czym silnie skorzystają

mieszkańca, jest prawie dwukrotnie wyższy w kra-

polskie porty morskie. Głównym brakującym ogniwem

jach i regionach starej Unii.

tego korytarza jest połączenie kolejowe Polski z krajami bałtyckimi.

Najbliższe lata to będzie także zmaganie się z efektami kryzysu gospodarczego w Europie z ostatnich lat,

Korytarz Bałtyk – Adriatyk to dawna, historyczna Dro-

którego skutki są cały czas odczuwalne. I tak kra-

ga Bursztynowa. Ma około 2400 km długości i prze-

je z basenu Morza Bałtyckiego znacząco lepiej sobie
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poradziły z tym kryzysem gospodarczym, szczególnie

Efekty ocieplania się klimatu są także widoczne

w porównaniu z południem Europy, ale kryzys spo-

w basenie Morza Bałtyckiego, stąd wiele z działań

wodował widoczne zwolnienie wzrostu gospodarcze-

będzie skierowanych na przeciwdziałanie tym skut-

go. Działania związane z rozwojem sieci transportowej

kom. W tym kontekście działania na rzecz zwięk-

w regionie Morza Bałtyckiego i rozwojem innowacyj-

szania udziału odnawialnych źródeł energii oraz

ności powinny sprzyjać podnoszeniu konkurencyjno-

zwiększania efektywności energetycznej będą prio-

ści całego tego regionu i zmniejszaniu różnic rozwo-

rytetem. Tutaj także kraje skandynawskie i Niemcy

jowych.

będą doskonałym wzorem dla Polski i krajów bałtyckich.

Szczególnie ważnym wyzwaniem w najbliższych latach będzie zwiększenie innowacyjności połączone

Dla mieszkańców regionu duże znaczenie będzie miał

z reindustrializacją (w tym przemysłu stoczniowego),

rozwój turystyki. Ze względu na klimat i na potrzebę

które są kluczowymi czynnikami dla podniesienia kon-

zapewnienia świadczenia atrakcyjnych usług przez cały

kurencyjności. W regionie mamy jednocześnie kraje

rok znaczenia będzie nabierać turystyka biznesowa,

takie jak Szwecja, Dania, Finlandia i Niemcy, które są

turystyka medyczna i prozdrowotna.

jednymi z najbardziej innowacyjnych w Europie i na
świecie, a z drugiej strony kraje jak Polska, Łotwa czy

Region Morza Bałtyckiego obejmuje także tereny

Litwa, które mają znaczącą lukę innowacyjną. Współ-

należące do Federacji Rosyjskiej. Z jednej strony

działanie w ramach Morza Bałtyckiego, a szczegól-

trwa współpraca z rosyjskimi okręgami leżącymi nad

nie czerpanie z dobrych wzorów i praktyk w trans-

Morzem Bałtyckim, ale z drugiej strony imperialne

ferze wiedzy i współpracy sektora nauki z biznesem

dążenia Rosji związane z aneksją Krymu i działa-

powinno sprzyjać niwelowaniu tej luki. Wykorzysty-

niami na terenie Ukrainy wpłynęły także za podnie-

wanie klastrów i wspólnych projektów międzynaro-

sienie stanu zagrożenia bezpieczeństwa w regionie

dowych oraz stawianie na sektory silnie oparte na

Bałtyku. Ma to o tyle duże znaczenie, że w wielu

wiedzy powinny prowadzić do zwiększenia innowacyj-

krajach regionu już zapomniano o kwestiach bez-

ności gospodarki, a w konsekwencji do podniesienia

pieczeństwa i wydawało się, że pokój jest dany

jej konkurencyjności.

raz na zawsze. Ten spokój został zakłócony i kraje
europejskie z regionu Morza Bałtyckiego, szczegól-

W ramach regionu bardzo duże znaczenie mają kwe-

nie te bliżej leżące Rosji, muszą rewidować swoją

stie związane z bezpieczeństwem energetycznym. Za-

politykę bezpieczeństwa i odbudowywać swój po-

pewnienie dostaw surowców energetycznych i energii

tencjał militarny, co będzie miało znaczenie dla roz-

elektrycznej dla rozwijającej się gospodarki będzie sta-

woju gospodarczego.

nowiło ważne wyzwanie dla państw regionu. Budowanie i modernizacja infrastruktury energetycznej, w tym

Kraje południa Europy są obecnie zalewane silnym

także połączeń pomiędzy krajami, będzie także jednym

nielegalnym napływem imigrantów z terenów Afry-

z kluczowych wyzwań i obok budowy infrastruktury

ki Północnej i Bliskiego Wschodu, które są targane

sieci transportowej będzie pochłaniać znaczące środ-

wojną. Proces ten się nasila. Oznacza on, że już nie

ki finansowe.

dziesiątki tysięcy, ale kto wie czy nie miliony imigran-
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tów będą starały się wedrzeć do Europy. Ich docelo-

Aby zapewnić harmonijny i zrównoważony wzrost w re-

wym miejscem są najczęściej właśnie kraje skandy-

gionie Morza Bałtyckiego, konieczna będzie znacznie

nawskie i Niemcy jako kraje otwarte na przybyszów

lepsza współpraca transregionalna, do której inicja-

z zewnątrz. Dotychczas ten proces zachodził w mia-

tywy, takie jak Program Bałtyk w ramach Inicjatywy

rę naturalnie, bo napływ imigrantów był kontrolowa-

Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, mogą

ny i kraje te radziły sobie z tym. Jednak skala tego

znacząco się przyczynić.

problemu lawinowo się zwiększa i będzie on dotyczył
nie tylko południa Europy, ale także dotknie regionu
Morza Bałtyckiego.
Znacząca część inwestycji publicznych w najbliższych
latach związana z rozwojem regionu Morza Bałtyckiego będzie miała miejsce w polskich regionach. Stąd
zapewnienie sprawnego zarządzania tymi inwestycjami
i właściwej koordynacji będzie miało duże znaczenie
dla całego regionu.

„

Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości. Od 2005 r. do lutego 2008 r. pełnił
funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną
i praktyczne wieloletnie doświadczenie na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych,
zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej
administracji publicznej, jak i sektora prywatnego
i pozarządowego.

„

Sieć korytarzy transportowych TEN-T w Europie to
nie tylko multimodalna, infrastrukturalna sieć węzłów
i połączeń komunikacyjnych między nimi. To przede
wszystkim sieć głównych ośrodków i osi rozwoju społeczno-gospodarczego w Europie.
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Maciej Matczak,
doktor nauk ekonomicznych,
Akademia Morska w Gdyni

Bałtyckie porty w europejskiej polityce
transportowej – obecna sytuacja rynkowa
i przyszłe wyzwania

Bogdan Ołdakowski,
Sekretarz Generalny Organizacji
Portów Bałtyckich
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duży wpływ ma także Rosja, dla której Bałtyk jest drogą obsługi transportowej handlu zagranicznego.

D

Szacuje się, że w regionie Bałtyku funkcjonuje łącznie około czter ystu portów i przystani morskich,

ynamika zmian na bałtyckim rynku

z których około 130 obsługuje ładunki albo pasaże-

portowym

rów, a tym samym ma znaczenie dla systemu transportowego regionu. W pozostałych przypadkach są

Porty morskie stanowią integralny element systemu

to porty rybackie albo turystyczne, których najwię-

transportu morskiego, a tym samym mają znaczący

cej funkcjonuje w Skandynawii. Porty Morza Bałty-

wpływ na funkcjonowanie i rozwój państw ich loka-

ckiego przeładowały w 2014 r. 828,4 mln t, z cze-

lizacji. Porty Morza Bałtyckiego są w tym wypadku

go największy udział mają porty rosyjskie (27,0%),

szczególnie ciekawym przykładem, bowiem determinu-

szwedzkie (19,6%) oraz fińskie (11,9%). Polskie porty

ją możliwości wymiany towarowej pomiędzy państwami

z udziałem wynoszącym 8,2% znajdują się na szó-

Unii Europejskiej. Co więcej, na sytuację w regionie

stej pozycji.

Wykres 1. Dziesięć największych portów bałtyckich w latach 2013–2014
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Źródło: opracowanie własne Actia Forum.
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Ważnym rodzajem ładunków obsługiwanych w portach

które w 2014 r. zajęły trzy pierwsze pozycje. No-

bałtyckich są towary zjednostkowane, w tym kontenery.

wym liderem rynkowym jest uruchomiony w 2008 r.

Podkreślić jednak należy peryferyjne położenie akwe-
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2010 r.) przez połączenia oceaniczne. W 2014 r. porty
2013

ropejskiej jest Kłajpeda, która wyprzedza Rygę oraz

Bałtyku przeładowały 9,74 mln TEU, co oznaczało wy-

Göteborg.

nik słabszy niż w roku poprzednim o 0,1%.

Wykres 2. Przeładunki kontenerów w portach Morza Bałtyckiego w latach 2008–2014
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Źródło: M. Matczak, Market dynamics – facts and figures for the EU, CEE and Baltic transport sectors, Baltic Container
Conference/Transport Week, Gdańsk 18.03.2015 r.

Największym r ynkiem kontenerow ym na Bałtyku

Porty bałtyckie w europejskiej sieci

jest Rosja, która w 2014 r. posiadała 28,8% udziału

transportowej TEN-T

(2,8 mln TEU). Drugą pozycję w rankingu zajmują polskie porty, które w 2014 r. obsłużyły łącznie 2,1 mln

Od stycznia 2014 r. Unia Europejska wprowadziła

TEU (22% udziału w rynku). Tak wysoka pozycja wyni-

zrewidowaną politykę rozwoju transeuropejskiej sieci

ka z istotnego udziału portu w Gdańsku (terminal DCT

transportowej TEN-T. Nowa polityka wprowadza dwu-

Gdańsk) w obsłudze relacji transshipmentowej do/z Ro-

poziomową strukturę sieci: sieć kompleksową (com-

sji, a także dynamicznie rosnącego w ostatnich latach

prehensive network) oraz wyszczególnione najważ-

rynku krajowego. Największym bałtyckim portem kon-

niejsze odcinki warunkujące spójność przestrzenną

tenerowym jest od 2003 r. St. Petersburg, gdzie prze-

Unii Europejskiej, tworzące sieć bazową (core ne-

ładowano 2,37 mln TEU. Drugą pozycję wśród portów

twork). Struktura ta odnosi się także do portów mor-

kontenerowych zajmuje Gdańsk (1,21 mln TEU), a na

skich. Na Bałtyku wśród portów bazowych znalazły

trzeciej pozycji jest Gdynia z wynikiem 0,85 mln TEU.

się 22 lokalizacje.
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Tabela 1. Porty bazowe i kompleksowe Morza Bałtyckiego
Państwo
Dania

Porty sieci bazowej
Aarhus, Kopenhaga

Porty sieci kompleksowej
Aalborg, Ebeltoft, Fredericia, Fredrikshavn, Gedser, Helsingør, Hirtshals,
Kalundborg, Køge, Nordby, Odense, Rødby, Rønne, Sjællands Odde
Ferry Port, Spodsbjerg, Tårs (Nakskov), Vejle

Szwecja

Göteborg, Luleå, Malmö,

Gavle, Grisslehamn, Halmstad, Helsingborg, Kapellskar, Karlshamn,

Trelleborg, Sztokholm

Karlskrona, Koeping, Norrkoping, Oskarshamn, Oxelosund,
Stenungsund, Nynashamn, Stromstad, Sundsvall, Umea, Verberg,
Vasteras, Visby, Ystad

Finlandia

Estonia

Hamina, Kotka, Helsinki,

Eckero, Hanko, Kaskinen, Kemi, Sköldvik, Kokkola, Maarianhamina,

Naantali, Turku

Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Tautaruuki/Raahe

Tallin

Heltermaa, Kuivastu, Parnu, Paldiski South Harbor, Rohukula,
Sillamae, Virtsu

Łotwa

Ryga, Ventspils

Liepaja

Litwa

Kłajpeda

-

Polska

Gdańsk, Gdynia,

Police

Szczecin, Świnoujście
Niemcy (Bałtyk)

Lubeka, Rostock

Kiel, Puttgarden, Sassnitz, Wismar

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1315/2013.

Oprócz portów bazowych istotne znaczenie dla funk-

także część przesunięta z Funduszu Spójności (11

cjonowania system transportowego na Bałtyku mają

305,5 mln euro), która dostępna będzie dla krajów

również porty kompleksowe. Z reguły są to małe por-

kohezyjnych (m.in. Polski). W programie wskazuje się

ty obsługujące regionalny ruch promowy, jednakże

na trzy podstawowe cele:

w części są to również duże ośrodki obsługujące po-

CEL I

Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie intero-

nad 10 mln t ładunków rocznie (m.in. Sköldvik, Frede-

peracyjności kolei, uzupełnienie brakujących

ricia, Brofjorden).

połączeń oraz w szczególności modernizacja
odcinków transgranicznych.

W latach 2014–2020 podstawowym narzędziem fi-

CEL II Zapewnienie zrównoważonych i efektywnych

nansowania inwestycji w sektorze transportu, ener-

systemów transportowych w długim okresie,

getyki i telekomunikacji w Unii Europejskiej jest

z myślą o przygotowaniu się na przyszłe prze-

program Connecting Europe Facilit y CEF („Łą-

pływy transportowe, jak również o umożliwieniu

cząc Europę”). Całkowity budżet programu wyno-

dekarbonizacji wszystkich rodzajów transportu

si 33 242,259 mln euro, z czego blisko 79% (26

przez przejście na innowacyjne, niskoemisyjne

250,582 mln euro) ma być przeznaczone na in-

i energooszczędne technologie transportowe

frastrukturę transportową. Na kwotę tę składa się

przy optymalizowaniu bezpieczeństwa.
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CEL III Optymalizacja integracji i wzajemnych połą-

Program autostrad morskich na Bałtyku

czeń poszczególnych rodzajów transportu oraz
zwiększenie interoperacyjności usług transpor-

Biorąc pod uwagę obszary aktywności portów mor-

towych przy zapewnieniu dostępności infra-

skich, szczególnie ważnym obszarem wsparcia z CEF

struktur transportowych.

jest rozwój autostrad morskich (Motorways of the Seas
– MoS), które są częścią CELU III. Działania realizowa-

Podkreślić należy, że na CEL I przeznaczonych ma być

ne w ramach autostrad morskich dotyczyć mogą stu-

80% dostępnych środków, na drugi 5%, natomiast na

diów, projektów pilotażowych lub wdrożeń, jak również

ostatni 15%.

kombinacji studiów oraz wdrożeń. Wskazać można
pięć obszarów dotyczących autostrad morskich stanowiących podstawowy zakres wsparcia (rysunek 1).

Rysunek 1. Szczegółowe priorytety projektów autostrad morskich wspieranych przez TEN-T/CEF

Autostrady morskie

Rozwój infrastruktury w portach morskich

Promocja „wspólnych korzyści” (wider benefits) wynikających z rozwoju MoS

Rozwój morskich serwisów przewozowych

Promocja dalszej integracji transportu morskiego

Rozwiązywanie wyzwań środowiskowych transportu morskiego

Źródło: opracowanie własne.

Wśród projektów dotyczących rozwoju infrastruktury por-

malizację procesów i procedur w portach czy też roz-

tów morskich wskazuje się na takie przedsięwzięcia jak:

wój platform informatycznych. W części „rozwój morskich

rozbudowa połączeń zapleczowych, rozwój infrastruktu-

serwisów przewozowych” istnieje możliwość uzyskania

ry portowej oraz terminali, budowa platform i centrów

wsparcia dla przewoźników, którzy chcą rozwinąć już

logistycznych, rozwój systemów ICT, czy też systemów

istniejący lub ustanowić nowy serwis żeglugowy. Dalsza

zarządzania logistycznego oraz systemów wspierających

poprawa integracji transportu morskiego obejmuje zaś

procedury administracyjne. W części odnoszącej się

projekty uwzględniające takie inicjatywy jak: rozwój pod-

do działań przynoszących „wspólne korzyści” projekty

stawowej infrastruktury; połączenia z innymi gałęziami

obejmują: wspieranie mobilności, poprawę efektywności

transportu (np. suche porty); aplikacje ICT, ze szczegól-

środowiskowej, prace badawcze i pogłębiarskie, rozwój

nym uwzględnieniem e-Maritime Single Window (dyrek-

infrastruktury bunkrowej dla paliw alternatywnych, opty-

tywa 2010/65/UE i 2002/59/UE) oraz systemu VTMIS.
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Obszarem wsparcia będą także projekty ukierunkowane

samym mniejsze porty (np. o statusie kompleksowym)

na poprawę efektywności środowiskowej, w szczegól-

będą miały trudności w pozyskaniu kapitału na rozbu-

ności jego dostosowanie do wymogów tzw. dyrekty-

dowę infrastruktury portowej.

wy siarkowej (dyrektywa 2012/33/EU). Jako przykłady
wskazać tutaj można: wsparcie dla paliw alternatywnych

Ponadto dyrektywa siarkowa obowiązująca od począt-

oraz technologii ograniczających emisje; rozwój urządzeń

ku roku, wprowadzająca nowe limity zawartość siarki

do odbioru zanieczyszczeń, studia oraz działania mające

w paliwie bunkrowym, sprawia, że gestorzy ładunku

na celu rozwój infrastruktury oraz punktów dystrybucji

i linie żeglugowe – aby ograniczyć koszty jednostkowe

dla paliw alternatywnych (m.in. LNG); przebudowy oraz

– koncentrują masę ładunkową w mniejszej liczbie por-

budowy statków wyposażonych w systemy i urządzenia

tów, aby obsługiwać ją większymi statkami. Oczywiście

ograniczające emisje.

zjawisko to będzie wzmacniać trend do koncentracji
potencjału usługowego na bałtyckim rynku portowym.

W rezultacie pierwszego wezwania do składania propozycji projektowych w ramach instrumentu CEF

Można się więc spodziewać, że w dłuższej perspektywie

w 2014 r. zgłoszono łącznie 681 projektów, z których

(10–20 lat) będzie następowała koncentracja przepływu

276 zostało zaakceptowanych do finansowania. Wśród

masy towarowej w portach bazowych. Mniejsze porty

nich znalazło się 29 projektów autostrad morskich ,

z powodu presji rynkowej i trudności z pozyskiwaniem

z których ponad połowa (16) zlokalizowana jest w re-

kapitału na inwestycje będą zmuszone do szukania swo-

gionie Morza Bałtyckiego.

ich nisz rynkowych, tworzenia relacji biznesowych (rów-

1

nież aliansów) z większymi portami lub też łączenia się

Wyzwania na bałtyckim rynku portowym
Bałtycki rynek portowy stoi przed poważnymi wyzwaniami. Poza tymi związanymi ze zmianami koniunktury gospodarczej (np. sytuacja gospodarcza w Rosji),
które mają raczej średniookresowy charakter, można
się spodziewać, że w dłuższej perspektywie będzie
następowała koncentracja na bałtyckim rynku portowym. Będzie to miało szereg konsekwencji dla portów
o średniej wielkości i mniejszych.
Polityka transportowa UE ma zasadnicze znaczenie
dla tempa rozwoju infrastruktury transportowej, w tym
infrastruktury portowej. Wyznaczanie dziewięciu głównych korytarzy transportowych i portów bazowych
sprawia, że właśnie te porty będą miały łatwiejszy dostęp do kapitału na inwestycję w rozbudowę portów.
Również infrastruktura transportowa leżąca w obszarach korytarzy będzie miała priorytet budżetowy. Tym

1 Connecting Europe Facility. Transport 2014 Calls for Proposals. Proposal
for the selection of projects, INEA, Bruksela 2015.
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w większe podmioty zdolne do konkurowania na rynku.
Maciej Matczak,
doktor nauk ekonomicznych,
szef działu konsultingu Actia Forum, adiunkt
w Akademii Morskiej w Gdyni
Koordynuje i realizuje projekty rozwojowe
w sektorze transportu. Naukowiec i nauczyciel
akademicki zajmujący się procesami integracyjnymi
oraz ich wpływem na ewolucję struktur
konkurencyjnych rynków. Autor wielu publikacji
oraz prelegent krajowych i międzynarodowych
konferencji branży transportowej.
Bogdan Ołdakowski,
Prezes Zarządu i założyciel Actia Forum Sp. z o.o.
Od 2006 r. pełni jednocześnie funkcję Sekretarza
Generalnego Organizacji Portów Bałtyckich.
Uczestniczy w pracach organizacji branżowych
i gospodarczych, członek grup ekspertów i grup
doradczych, m.in. członek European Sustainable
Shipping Forum – grupy doradczej przy
Komisji Europejskiej. Uczestnik wielu projektów
konsultingowych z zakresu sektorów morskich,
infrastruktury, transportu, energetyki,
ochrony środowiska.

Transport morski jako istotny
element zintegrowanego
systemu transportowego kraju.
Wyzwania związane z nasyceniem
morskich korytarzy transportowych
oraz działania na rzecz
zwiększenia konkurencyjności
transportu morskiego
Ernest Czermański,
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Transportu
i Handlu Morskiego na Uniwersytecie Gdańskim

1.

2. Region Morza Bałtyckiego w ujęciu
Wprowadzenie

gospodarczym

Rola transportu w gospodarce, a szczególnie państw

Region Morza Bałtyckiego, a dokładnie rzecz biorąc

regionu Morza Bałtyckiego (RMB) jest oczywista i nie do

gospodarki krajów (9) tego regionu, można scharakte-

przecenienia. Jest to tzw. krwiobieg dla handlu i usług

ryzować krótko: 16,8% ludności Unii Europejskiej za-

oraz jednocześnie odrębna i bardzo złożona gałąź go-

mieszkującej i gospodarującej na 35,7% powierzchni

spodarki, która poprzez silną kooperację z poddo-

całkowitej Unii (z czego w dużej mierze są to tereny

stawcami produktów i usług, surowców, taboru i paliw

o trudnym klimacie i o przeciętnym poziomie zaso-

stanowi ogromny czynnik popytowy całej gospodarki.

bów naturalnych) wypracowuje rocznie jedną trzecią

Z drugiej strony transport zapewnia stronie podażowej

całego PKB Unii Europejskiej mierzonego parytetem

rynku sprawne funkcjonowanie wszystkich rynków po-

siły nabywczej w cenach realnych. Z tego wynika kilka

przez dojazdy pracowników do miejsc pracy (pasażer-

istotnych wniosków:

ski) oraz dostawę surowców, półproduktów i produktów

1) ludność RMB wykazuje ponadprzeciętną aktywność

gotowych do miejsc ich przetwórstwa i zbytu.

i efektywność gospodarczą;
2) średni poziom zasobów naturalnych przy dużej produk-

Czynnik transportu jest szczególnie istotny tam, gdzie po-

cji wymaga importu dużej ilości zasobów spoza RMB;

jawia się duże rozproszenie wydobycia, produkcji i kon-

3) duże zapotrzebowanie na surowce oraz wysoki po-

sumpcji, duże zróżnicowanie społeczne i gospodarcze,

ziom produkcji dóbr eksportowych generuje dużą

różny poziom zaawansowania technologii transportowych

potrzebę transportową;

i stan infrastruktury transportu. Region Morza Bałtyckie-

4) uwarunkowania geografi czne RMB powodują, że

go charakteryzuje się właśnie takimi cechami i dlatego

główną gałęzią transportu w spełnianiu tej potrzeby

też kładzie się tu większy nacisk na transport i handel.

jest transport morski.
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Powyższe cechy istotnie kształtują relacje społecz-

3. Morze Bałtyckie w europejskim

no-gospodarcze w RMB. Ponadto należy podkreślić,

systemie transportowym

że charakterystyczną cechą wymiany handlowej krajów RMB jest dominacja wymiany z krajami najbliżej

Dla państw RMB najważniejszą gałęzią transportu

sąsiadującymi (wymiana intraregionalna) i ten fakt ma

jest żegluga morska. Transport morski obsługuje po-

istotny wpływ na kształtowanie się ciągów transpor-

nad 72% wymiany handlowej krajów skandynawskich.

towych w łańcuchu dostaw. Eksport do sąsiedniego

Dominujące znaczenie przewozów drogą morską jest

kraju w regionie bałtyckim osiąga często 20–35%

szczególnie widoczne w imporcie, udział transportu

całkowitego eksportu towarowego danego kraju. Na

morskiego w wartości przewozów wynosi: Szwecja –

przykład eksport Estonii jest kierowany w przewa-

96,1%, Finlandia – 83,0% i Dania – 80,2%. Natomiast

żającej mierze do Finlandii i Szwecji. Tradycyjnymi

istotne różnice w strukturze gałęziowej przewozów za-

partnerami handlowymi krajów skandynawskich są

granicznych występują w eksporcie. Udział przewozów

Niemcy (10,5% wartości wymiany handlowej ogó-

dokonywanych transportem morskim w eksporcie wy-

łem w Szwecji), Wielka Brytania (9,0%), a także kra-

nosi odpowiednio: Danii – 59,6%, Finlandii – 88,3%,

je skandynawskie (Norwegia – 9% wymiany handlo-

Szwecji – 68,9%. Źródłem zróżnicowania są przede

wej Szwecji), natomiast kraje południowej Europy

wszystkim czynniki naturalne (możliwość dokonywania

mają zdecydowanie mniejsze znaczenie w wymianie

bezpośrednich lądowych przewozów zagranicznych

handlowej krajów skandynawskich. Najważniejszym

w relacjach południkowych w Danii, Norwegii – w tran-

odbiorcą szwedzkich towarów w eksporcie są kraje

zycie przez Danię, Finlandii), jak i odmienna struktu-

Unii Europejskiej (55%), a także Stany Zjednoczone

ra towarowa obrotów handlowych (Finlandia – dobrze

(10,5%). Eksport poza Europę obejmuje 25% warto-

rozwinięta wymiana handlowa drogą lądową z Rosją).

ści eksportu Szwecji. W szwedzkim imporcie 67%
wartości towarów pochodzi z krajów Unii Europej-

O ogromnym natężeniu ruchu statków i związanym

skiej, z czego 18% z Niemiec, 9% z Wielkiej Bry-

z tych obrotem towarowym mogą z kolei świad-

tanii i Irlandii. Import z Norwegii i Danii wynosi po

czyć średnia liczba statków znajdujących się w da-

8%, a z krajów pozaeuropejskich (USA, Azja) – 5%.

nym momencie na Bałtyku na poziomie około 45002

Wzrasta także znaczenie w wymianie handlowej kra-

(w tym ponad 350 w samej tylko żegludze liniowej

jów skandynawskich Polski, Rosji i krajów bałtyckich,

ro-ro, ro-pas i kontenerowej, a więc przewozu ładun-

przy czym jak dotychczas w większym stopniu od-

ków, będących na Bałtyku 365 dni w roku). Roczna

nosi się to do wzrostu wymiany wyrażonej w wiel-

wielkość przewozów ładunków transportem morskim

kości przewozów towarowych między wspomnianymi

mierzona obrotami portowymi w zależności od źródeł

krajami niż do wzrostu wartości obrotów w wymianie

w przedziale 750–850 mln t, w tym ponad 14 mln

handlowej .

kontenerów (TEU) rocznie i corocznym przyrostem

1

o kolejny 1 mln.
To wszystko kształtuje wyraźnie tło dla dalszych rozważań nad rozwojem transportu morskiego na Morzu

Poza pow yższymi danymi opisującymi znaczenie

Bałtyckim jako potencjalnie ogromnym polu, dużym

transportu morskiego ex post dysponujemy także licz-

potencjale i szybko rosnących potrzebach.

nymi prognozami na przyszłość, które w uśredniony
sposób przewidują wzrost przewozów morskich na

1 E. Czermański, Charakterystyka gospodarcza Regionu Morza Bałtyckiego, Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, Sopot 2012.
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2 Badania własne na podstawie portalu marinetraffic.com w okresie marzec–lipiec 2015 r.

poziomie 30% 3, licząc od 2010 r. do 2030 r. Da to

tywnych źródeł energii oraz zaawansowanych, ener-

wynik przewozowy ponad 220 mln t rocznie, głów-

gooszczędnych technologii we wszystkich sektorach

nie w relacjach z portami polskimi (rysunek 1). Pro-

gospodarki, przez co prognozuje się zmniejszenie

gnoza rozwoju przewiduje 7-procentowy wzrost prze-

konsumpcji ropy naftowej o ponad 20 mln t rocznie.

wozów ładunków płynnych (głównie ropy naftowej),

Poza grupą ładunków płynnych wszystkie pozostałe

przede wszystkim w konsekwencji rozwoju alterna-

grupy ładunków w morskich przewozach w BSR powinny wzrosnąć w analizowanym okresie o 56% do

3 Baltic Transport Outlook 2030. Strategic Network Analysis, Copenhagen 2011.

nawet 250 mln t rocznie.

Rysunek 1. Wzrost wielkości przewozów morskich w BSR pomiędzy 2010 a 2030 r.

Źródło: Baltic Transport Outlook 2030. Strategic Network Analysis, Copenhagen 2011.

Największy wzrost spodziewany jest w zakresie prze-

Wzrost przewozów ładunków masowych suchych sza-

wozów kontenerów (rysunek 2), tj. nawet o 140%

cowany jest na poziomie 42% do wielkości 75 mln ton,

w ciągu 20 lat, i powinien osiągnąć wielkość ponad

wzrost drobnicy ro-ro na poziomie 52% (do 67 mln t),

82 mln t rocznie. Szczególnie istotną rolę tego sek-

zaś pozostałe ładunki wzrosną średnio o 32% (do po-

tora odgrywać będzie port Sankt Petersburg, które-

ziomu 25 mln t).

mu przypisuje się udział w tym wzroście na poziomie 33%.
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Rysunek 2. Prognozowany wzrost przewozów morskich w BSR według grup ładunków

Źródło: Baltic Transport Outlook 2030. Strategic Network Analysis, Copenhagen 2011.
Biorąc pod uwagę poszczególne regiony krajów RMB,

gion St. Petersburga (prawie 30%), przy czym głównie

widzimy (rysunek 3), że największy wzrost obrotów

dzięki wzrostowi obrotowi kontenerów. Jedynym re-

prognozuje się dla południowego wybrzeża Bałtyku

gionem o ujemnym przyroście może okazać się land

(od Rugii przez woj. zachodniopomorskie do regionu

Szlezwik‑Holsztyn, a to z powodu planowanej inwe-

Trójmiasta). Po stronie szwedzkiej silny wzrost progno-

stycji budowy stałego lądowego połączenia Fehmarn

zuje się dla regionu Skåne, po stronie rosyjskiej zaś

Belt. Pozostałe regiony BSR odnotują w analizowanym

najsilniejszy wzrost (o 66 mln t) może odnotować re-

okresie, według prognoz, wzrost między 10 a 40%.

Rysunek 3. Wzrost wielkości wymiany handlowej regionów wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach 2010–2030

Źródło: Baltic Transport Outlook 2030. Strategic Network Analysis, Copenhagen 2011.
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Kolejny zatem wniosek dla niniejszej analizy sprowa-

Wobec ograniczoności zasobów przyszły rozwój każdej

dza się do tego, iż najbliższe dwie dekady obfito-

dziedziny życia społeczno-gospodarczego musi być

wać mają we wzrost produkcji i wymiany handlowej,

więc zgodny z założeniami i celami polityki zrównowa-

a więc także i istotne wzrosty przewozów. Pada za-

żonego rozwoju, w tym w szczególności iść w kierun-

tem pytanie, czy transport morski, jako gałąź trans-

ku zmniejszania negatywnego oddziaływania na śro-

portu najbardziej predestynowana do przejęcia du-

dowisko i społeczeństwo sektora transportu poprzez

żych ilości przewozów pomiędzy krajami morskimi,

innowacje technologiczne i coraz efektywniejsze wy-

jest i czy będzie w przyszłości w stanie sprostać ta-

korzystywanie zasobów.

kiemu popytowi?
Ważnym przejawem tych wszystkich elementów, o któZ punktu widzenia przepustowości żeglugi morskiej

rych była mowa wyżej, jest wypracowany w 2011 r.

można przyjąć z kolei tezę, iż dotychczasowy, jak

i zatwierdzony w 2013 r. układ europejskich korytarzy

i dający się realnie prognozować na przyszłość pro-

transportowych sieci TEN-T (rysunek 4). Region Morza

ces rozwoju światowej floty morskiej pozwalał, po-

Bałtyckiego objęty jest, jak widać, trzema kluczowy-

zwala i będzie pozwalał praktycznie bez ograniczeń

mi dla Unii Europejskiej korytarzami: Bałtyk – Adriatyk,

na dalszy rozwój ilościowy i jakościowy przewozów

Morze Północne – Morze Bałtyckie oraz Skandyna-

morskich. A więc z punktu widzenia rynkowego za-

wia – Morze Śródziemne. Dwa pierwsze bezpośrednio

spokojenia potrzeb transportowych światowy handel

przebiegają przez Polskę, z czego pierwszy opiera się

nie może odczuwać ograniczeń w zakresie wydajno-

wprost na żegludze morskiej jako kluczowym odcinku

ści przewozowej żeglugi morskiej . Dodatkowo należy

łączącym Polskę ze Skandynawią, drugi zaś stanowi

podkreślić wysoką elastyczność armatorów i ich bo-

alternatywę dla żeglugi morskiej, wykorzystując kory-

gatą ofertę przewozową zarówno w żegludze liniowej,

tarz A2 i linię kolejową Rail Baltica. Trzeci korytarz sta-

jak i trampowej.

nowi konkurencję dla polskiego przebiegu korytarza

4

Bałtyk – Adriatyk. Jednak wszystkie one pokazują, iż
Ale transport generuje ogromne konsekwencje o cha-

RMB z każdej strony musi być objęty systemem ko-

rakterze negatywnym, szczególnie dla środowiska,

rytarzy transportowych i że jest to priorytet dla unijnej

ale także i dla społeczeństwa. Całokształt tych kon-

polityki transportowej.

sekwencji określono przed laty mianem efektów zewnętrznych, wśród których najistotniejsze w polityce

Uzupełnieniem tego układu są ustanowione na Bałty-

zrównoważonego rozwoju są koszty zewnętrzne, czy-

ku tzw. autostrady morskie Gdynia – Karlskrona oraz

li wymierne (na obecną chwilę) skutki ekonomiczne,

Karlshamn – Kłajpeda, które dzięki inwestycjom infra-

społeczne i środowiskowe w postaci strat (nieefek-

strukturalnym i organizacyjnym mają usprawnić żeglu-

tywności) istniejących zasobów poprzez np. konge-

gę morską do poziomu konkurencyjnego względem

stię, zanieczyszczenie wód i powietrza, wypadków,

alternatywnych drogowych połączeń przez usprawnie-

zajęcia terenu pod infrastrukturę transportową, hałasu,

nie wszystkich czynności i procesów dokonywanych

wibracji itd.

w portach morskich, skracające czas całego procesu
transportowego.

4 E. Czermański, Znaczenie żeglugi morskiej dla sprawności globalnych
łańcuchów dostaw, Logistyka 2012, nr 4.
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Rysunek 4. Układ korytarzy transportowych sieci TEN-T w regionie Morza Bałtyckiego

Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, załącznik graficzny.

4. Poprawa wydajności morskich

ry transportu. Jednak, jak pokazują różne badania 5,

korytarzy transportowych

na obecnym poziomie rozwoju i intensywności infrastruktury transportu dalsze jej rozbudowywanie bę-

W powszechnym przekonaniu przyjęło się, że zwiększenie wydajności systemu transportowego powinno być uzyskiwane przez stały rozwój infrastruktu-
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5 M.in. wyniki projektu TRANSFORuM, 7th FP, [w:] Long-distance freight
roadmap, Bruksela, grudzień 2014 r., dostępne w http://www.transforum-project.eu/fr/sources/bibliographie.html.

dzie nieefektywne. Dlatego też, słusznie, w pierwszej

dowania i dystrybucji aż po elektroniczne rozliczenia

kolejności ustalono priorytetowe korytarze transpor-

i płatności. Z oczywistych powodów nie ma potrzeby

towe o kluczowym znaczeniu dla gospodarki Unii

ingerować w infrastrukturę liniową, ponieważ morze

Europejskiej, o czym mowa wyżej. Dalej – konieczne

jest wystarczająco duże i pojemne dla wszystkich ar-

jest wdrożenie jednolitych zasad monitoringu i oceny

matorów. Wąskimi gardłami transportu morskiego są

obciążenia tych korytarzy ruchem ładunkowym, aby

zawsze porty morskie, szczególnie w zakresie zdol-

można było na tej podstawie przygotować prognozy

ności przeładunkowej i dokumentacji transportowej.

dalszego rozwoju, zarówno ilościowego, jak i kierun-

I to w tych obszarach jest najwięcej do wykonania

kowego. To z kolei powinno być bazą dla właści-

na najbliższe 10–20 lat. Tego typu inwestycje należy

wego planowania dalszego rozwoju funkcjonowania

traktować jako bazę dla głównego procesu poprawy

korytarzy transportowych, w tym także w zakresie

wydajności transportu morskiego.

infrastruktury. Na tym etapie najważniejsze jest najpierw zwiększenie wydajności na już istniejącej infra-

5. Poprawa konkurencyjności transportu

strukturze. Jest to możliwe dzięki wielu różnym dzia-

morskiego

łaniom, takim jak np. wprowadzanie multimodalnych
systemów IT oraz ICT obejmujących poszczególne

Transport morski w określonych warunkach nie pod-

odcinki infrastruktury w celu monitorowania i ste-

lega regułom konkurencyjności. Dotyczy to tych rela-

rowania ruchem, ograniczające kongestię i sterują-

cji handlowych, w których nie ma alternatywy w po-

ce objazdami, wdrożenie elektronicznych systemów

staci transportu lądowego lub gdy ten (lub lotniczy)

poboru opłat eliminujących postoje, wprowadzenie

ze względów jakościowych i/lub kosztowych jest cał-

elektronicznych systemów dokumentacji przewozo-

kowicie pozbawiony sensu.

wej usprawniające procedury wejścia i wyjścia statków do/z portów morskich, analiza i poprawa do-

Region Morza Bałtyckiego jest obszarem w całości

puszczalnych parametrów środków transportu na

otoczonym lądem, a istniejące cieśniny systematycz-

danych odcinkach itd.

nie obudowywane są coraz lepszą infrastrukturą mostowo-tunelową (nad cieśniną Sund – połączenie mo-

Działań możliwych do podjęcia jest wiele i w pierwszej

stowo-tunelowe Øresund Bridge, nad Wielkim Bełtem

kolejności powinny być zastosowane te, które na bazie

– Great Belt Bridge, nad cieśniną Fermana – budo-

istniejącej infrastruktury mogą poprawić jej przepusto-

wany Fehrman Belt). Jednak nie przeszkadza to wcale

wość. A dopiero w dalszej kolejności należy podejmo-

żegludze morskiej utrzymywać, a nawet rozwijać po-

wać inwestycje infrastrukturalne i to na bazie analiz

łączeń liniowych w pobliżu tych mostów (rysunek 5).

i prognoz indywidualnie opracowywanych dla poszcze-

Niemniej jednak żegluga na Bałtyku poddana jest silnej

gólnych korytarzy i ich odcinków.

konkurencji ze strony przewozów lądowych, szczególnie drogowych.

W tym kontekście odcinki morskie bałtyckich koryta-

W tym kontekście konieczne jest uświadomienie so-

rzy transportowych mogą zwiększyć swoją przepu-

bie możliwości, jakie stoją przed żeglugą morską, aby

stowość właśnie poprzez projekty, generalnie rzecz

stała się ona bardziej atrakcyjna względem zarówno

ujmując, „elektronizacji” wszystkich etapów przewozu

alternatywnych gałęzi transportu, jak też po to, aby po

i przeładunku, zaczynając od zleceń przez realizację

prostu umożliwić przewozy nowych grup ładunkowych

poszczególnych etapów przewozu, przeładunku, skła-

generowanych przez wzrost gospodarczy.
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Rysunek 5. Połączenia lądowe i morskie w regionie Bałtyku Zachodniego

Źródło: Baltic Ro-ro & Ferry Yearbook 2013/2014, Baltic Transport Journal 2014, nr 2, s. 12.

Poza opisanym wyżej wzrostem przepustowości infra-

i rzeki) w kierunku poprawy wydajności istniejącej

struktury (w zdecydowanej większości dotyczy to por-

infrastruktury (KE utworzyła już organy zarządza-

tów morskich), możemy jeszcze wyszczególnić dwie

jące korytarzami, ale nadal brak koordynacji roz-

inne grupy działań: poprawę jakości świadczonych

woju sieci transportowych z regionalnymi planami

usług oraz obniżanie kosztów działalności, a przez to

likwidacji dysproporcji, brak systemu monitoro-

i jednostkowych cen usług żeglugowych.

wania i pomiaru wskaźnikowego funkcjonowania
i wydajności systemu transportowego, brak syste-

Te dwie grupy działań mogą wykorzystywać następu-

mu koordynacji krajowych i regionalnych progra-

jące pomysły:

mów rozwoju transportu oraz ciągle niedoskonałe

1) zarządzanie korytarzowe – tj. planowe rozwijanie

i pozostawiające wiele do życzenia procesy ujed-

infrastruktury transportowej zgodnie z kierunkami

nolicania technicznego i organizacyjnego w trans-

polityki transportowej UE (a ta, jak wiadomo z Bia-

porcie UE);

łej Księgi 2011, wskazuje na konieczność przenie-

2) wzrost interoperacyjności międzygałęziowej środ-

sienia części ładunków z dróg na kolej i/lub morze

ków transportu i jednostek ładunkowych w celu
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obniżenia kosztów działalności i zwiększenia efek-

sowych łańcuchach transportowych, zarządza-

tywności transportu (np. poprzez rozwój techno-

nie pustymi kontenerami i naczepami, wspieranie

logii intermodalnych, w tym szczególnie lądo-

i promocję żeglugi morskiej jako gałęzi transportu,

wo-morskich, logistyki morskiej i optymalizacji

wspominaną już wcześniej poprawę e-rozwiązań

tzw. last mile delivery, poprawę bezpieczeństwa

w transporcie morskim, nawigacji itp.)6.

przewozu i przeładunku, unifikację parametrów
technicznych i wymogów technicznych, wdroże-

Morze Bałtyckie jest skazane na rozwój transportu

nie inteligentnych systemów transportowych op-

morskiego na jego obszarze. Niezależenie od tego,

artych na elektronicznej wymianie danych i tech-

jak dobre będą połączenia lądowe wokół niego, han-

nologiach ICT czy wręcz działania zwiększające

del międzynarodowy, a szczególnie intraregionalny,

świadomość społeczną w zakresie transportu in-

zawsze będzie szukał najkrótszego i najtańszego po-

termodalnego);

łączenia. A to oferuje żegluga morska. Należy jednak

3) dekarbonizacja systemów transportowych przy jed-

mieć na uwadze obiektywne skutki i oddziaływania,

noczesnym zrównoważonym i sprawiedliwym syste-

jakie dana gałąź transportu generuje dla środowiska

mie obciążeń podatkowych w myśl reguły polluter

w wymiarze globalnym i w przeliczeniu na jednostkę

pays (np. poprzez pomoc i promocję alternatywnych

ładunku lub jednostkę wykonanej pracy przewozowej.

źródeł energii w transporcie, w tym także odnawial-

Ostatnia bowiem, dość dotkliwa dla żeglugi morskiej

nych źródeł – OZE, poprawę efektywności ener-

na Bałtyku regulacja prawna potocznie określana mia-

getycznej środków transportu, urządzeń przeładun-

nem „dyrektywy siarkowej” niewspółmiernie do winy

kowych i obiektów kubaturowych, rozbudowę sieci

obciążyła bałtyckich (i północnomorskich) armatorów

ładowania energii elektrycznej dla pojazdów i jedno-

kosztami dostosowania ich statków do nowych, moc-

stek ładunkowych, stosowanie wspólnych standar-

no wyśrubowanych norm emisji siarki do atmosfery,

dów i systemów opłat środowiskowych – tzw. inter-

powodując przy tym spore zamieszanie i ogromne

nalizację kosztów zewnętrznych);

koszty7.

4) poprawa dostępności terenów peryferyjnych dla
lepszego wykorzystania ich potencjału i likwidacji wykluczenia (np. poprzez wsparcie fi nansowe
rozwoju lokalnej infrastruktury, uwzględnianie potrzeb starzejącego się społeczeństwa w transporcie i handlu, dokładną identyfikację wąskich gardeł
i luk w systemie transportowym czy też zarządzanie
częstotliwością usług transportowych w regionie);
5) rozwój konkurencyjności żeglugi i portów morskich
(np. poprzez przygotowanie i wprowadzenie rozwią-

Ernest Czermański,
doktor nauk ekonomicznych w specjalności
transport na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalista
w dziedzinie transportu morskiego, portów
morskich oraz technologii intermodalnych. Ekspert
Programu Regionu Morza Bałtyckiego, Regionalnych
Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego
Ryby i Morze. Recenzent zewnętrzny Baltic
Transport Outlook 2030. Kierownik naukowy projektu
TRANSFORuM (7th FP) oraz uczestnik wielu projektów
naukowych.

zań dla bezpieczeństwa żeglugi morskiej, szczególnie dla ładunków ciężkich, niebezpiecznych czy
w trudnych warunkach klimatycznych, inicjowanie
i wspieranie współpracy portów Morza Bałtyckiego w celu wzmocnienia ich funkcji w długodystan-

6 E. Czermański, New challenges, Baltic Transport Journal 2013, No. 3.
7 Rzędu nawet 500 mln dol. rocznie dla samej tylko żeglugi liniowej na
Bałtyku. Więcej Sulphur Regulation – technology solutions and economic
consequences for the Baltic Sea Region shipping market, red. E. Czermański, Sopot 2014.
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I n f r a s tr u k tur a

źródło: www.unsplash.com

Rosnące znaczenie
Bałtyku jako szlaku
transportowego surowców

Marcin Moskalewicz,
Prezes Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A.
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zynowe, a także analizowane nowe formy aktywności
gospodarczej.

G

Terminal naftowy – odpowiedź na zmiany
rynku ropy

rupa PERN zwiększa obecność

na Pomorzu

Rewolucja łupkowa w USA to początek zmian na
globalnym rynku węglowodorów. Reindustrializacja

Grupa PERN, k tórej liderem jest PERN „Prz y-

Stanów Zjednoczonych, zastosowanie szczelinowa-

jaźń” S.A., należy do największych organizacji w Eu-

nia hydraulicznego do skał macierzystych, a przede

ropie Środkowo‑Wschodniej zajmujących się logi-

wszystkim – to, co jeszcze 4–5 lat temu było niewy-

styką ropy i produktów ropopochodnych. Stosując

obrażalne – wydobycie ropy z łupków zmieniło już

najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz nowo-

w znacznym stopniu i nadal będzie zmieniać oblicze

czesne rozwiązania techniczne, zarządza siecią bli-

energetyczne świata. Tania energia za Atlantykiem,

sko 2500 km rurociągów, którą transportuje rocznie

powszechna dostępność metanu i węglowodorów

około 40 mln t ropy naftowej do rafinerii polskich

lekkich, a w konsekwencji samowystarczalność ener-

i niemieckich, a także traderów operujących na ryn-

getyczna największego do tej pory importera surow-

ku środkowoeuropejskim. Nadzoruje także ponad

ca na świecie wpłynęły nie tylko na radykalny spa-

600 km rurociągów produktow ych o nominalnej

dek cen ropy naftowej, ale także na istotne zmiany

przepustowości około 10 mln t oraz gdański Nafto-

kierunków dostaw i wreszcie rosnącą rywalizację na

port o potencjale przeładunkowym ponad 43 mln t

globalnych rynkach.

surowca z morza.
Na naszych oczach dochodzi więc do globalnych
Od przynajmniej 3 lat plany inwestycyjne w ramach

zmian w kierunkach transportu surowca, rosnące

Grupy PERN koncentrują się na gdańskim wybrze-

znaczenie transportu morskiego, a jeśli nałożymy na

żu Bałtyku. Właśnie tu, na terenie portu gdańskiego,

nie siatkę napięć i konfliktów, jakie obserwujemy dziś

powstaje terminal naftowy. W pobliskim Naftoporcie

na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem nasze-

zostało wybudowane nowe stanowisko przeładunko-

go regionu, oraz wyraźne dążenie do coraz mocniej-

we T1, projektowane są też kolejne pojemności maga-

szej integracji w ramach Unii Europejskiej (czego naj-
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Terminal Naftowy w Gdańsku

lepszym przykładem jest projekt Unii Energetycznej

magazynowanie i inne usługi dedykowane ropie

czy raport CEEP) – widać wyraźnie kierunek zmian

naftowej. Duże znaczenie ma usytuowanie termina-

dla polskiej logistyki naftowo-paliwowej: dostosowa-

la na samym wybrzeżu Bałtyku, w bliskim sąsiedz-

nie naszej infrastruktury do dokonującej się dyna-

twie Naftoportu i nowoczesnej rafinerii LOTOS. Ter-

micznie zmiany kierunków dostaw surowca, stworze-

minal otworzy też zupełnie nowe możliwości, takie

nie wachlarza różnorodnych usług dostosowanych

jak choćby separacja różnych gatunków ropy czy

do potrzeb klientów, zapewnienie pełnej elastyczno-

kumulacja surowca, a tak że spowoduje wpięcie

ści przeładunków, optymalizacja efektywności, oraz

tego morskiego hubu we wszelkie możliwe syste-

udrażnianie starych i tworzenie nowych międzynaro-

my transportu od rurociągów „Przyjaźni” po autocy-

dowych korytarzy transportu.

sterny i kolej. W ten sposób zwiększy się znacząco
wachlarz usług dla klientów Grupy PERN, wzrośnie

Szeroki wachlarz usług

elastyczność przeładunków, a także nastąpi dywersyfikacji działalności. Nowe zbiorniki terminala po-

Budowa terminala naf towego w Gdańsku etap

zwolą na magazynowane wielu różnych gatunków

I obejmuje budowę sześciu zbiorników na ropę

ropy z różnych regionów świata dostarczanych dro-

naftową o pojemności 62 500 m każdy (łącznie

gą morską w zależności od portfela zamówień od-

375 000 m ) oraz infrastrukturę niezbędną do ich

biorców. Dzięki temu znacząco zwiększą się zarów-

obsługi. Jego realizacja pozwoli na przeładunek,

no możliwości dostosowania zamawianych dostaw

3

3
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ropy do popytu na produkty rafineryjne, jak i wzroś-

Rozbudowa Naftoportu

nie elastyczność dostaw. Terminal otworzy też Polskę na nowe możliwości tradingowe surowca. Poza

Na początku 2015 r. zostało oddane nowe, czwarte

stosowanymi do tej pory szybkimi transakcjami za-

stanowisko przeładunkowe w Naftoporcie – spółce

kup-transport-sprzedaż – będzie można przełado-

córce PERN „Przyjaźń” S.A. Oznacza to zwiększe-

wać surowiec do zbiorników terminala, a po pew-

nie zdolności przeładunkowych Naftoportu w za-

nym okresie magazynowania odsprzedać go dalej

kresie produktów naftowych o 2 mln t produktów

z zyskiem polskiemu lub zagranicznemu odbiorcy.

rocznie oraz odciążenie stanowisk „P”, „R” i „T” od

Dużym ułatwieniem będzie już istniejący na terenie

przeładunku produktów (tym samym zwiększenie ich

terminala wolny obszar celny.

potencjału przeładunkowego w odniesieniu do ropy
naftowej). Nowe stanowisko T1 zapewni też możli-

Aspekt międzynarodowy

wości przeładunków morskich w zakresie produktów
dla terminala magazynowego PERN. Nie są to jedyne

Obrady Rady Atlantyckiej i Szczytu Gospodarczego

aktywności Grupy PERN nad Bałtykiem. Zakończy-

oraz raport przygotowany na tę okazję przez Atlan-

ły się prace projektowe, a rozpoczęły badania grun-

tic Council i CEEP wskazują wyraźnie, że wobec

tu dotyczące rozbudowy powierzchni magazynowej

zagrożeń ciągłości dostaw surowców energetycz-

na ropę naftową na Pomorzu Gdańskim o kolejne

nych, a także dążenia do dalszej integracji Europy

200 000 m 3. Grupa PERN prowadzi też analizy uru-

konieczna staje się budowa interkonektorów we-

chomienia, wspólnie z zewnętrznym partnerem lub

wnątrz Unii Europejskiej. Terminal naftowy w Gdań-

samodzielnie, innych rodzajów działalności na tere-

sku może stać się pier wszym już rzeczy wistym

nach portowych, którymi dysponuje.

krokiem (w obszarze logistyki ropy naftowej) zmierzającym dokładnie w tym kierunku. Jeśli dodamy,
że takie rozwiązanie zwiększyłoby konkurencyjność
Europy na globalnym rynku, oraz jest zbieżne z celami gospodarczymi i klimatycznymi Unii, gdański
terminal w całkiem nieodległej perspektywie może

„

stać się kluczowym elementem korytarza naftowego Północ‑Południe, ciągnącego się od Bałtyku po

Morze Śródziemne.

Marcin Moskalewicz,
Prezes Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A. Wcześniej
Prezes Zarządu OBR PR w Płocku, Wiceprezes
Zarządu The Foundation of Advanced Computer
Studies w Kielcach oraz Prezes Zarządu spółki
SLM Consulting Sp. z o.o. w Krakowie. Posiada
doświadczenie w zarządzaniu rozbudowanymi
strukturami firm m.in. jako wiceprezes i członek
Zarządu PZU SA oraz PZU Życie. Jest członkiem
Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu
i Handlu Naftowego (POPiHN).

„

Od przynajmniej 3 lat plany inwestycyjne w ramach
Grupy PERN koncentrują się na gdańskim wybrzeżu
Bałtyku. Właśnie tu, na terenie portu gdańskiego, powstaje terminal naftowy.

91  Infrastruktura

Marcin Kamola,
Kierownik ds. rozwoju biznesu DCT Gdańsk S.A.

źródło: www.linkedin.com

Rozwój polskich portów morskich
jako intermodalnych węzłów
transeuropejskiej sieci
transportowej TEN-T

Maciek Kwiatkowski,
Prezes Zarządu DCT Gdańsk S.A.
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W zależności od rodzaju ładunku różną wagę przykłada się do poszczególnych składników. Ładunek
masowy, taki jak węgiel, który może spędzić w por-

W

cie dłuższy czas, nie tracąc swoich właściwości ani
walorów handlowych, ma mniejsze wymagania odgospodarce globalnej podstawowym

nośnie do sprawności odpraw granicznych czy wie-

środkiem transportu towarów jest transport

lości dróg transportu lądowego, bo wystarczający

morski; kraje, które chcą uczestniczyć aktyw-

dla niego jest transport kolejowy. Z drugiej strony

nie w światowej wymianie handlowej, muszą

spedytor obsługujący ładunki skontener yzowane,

mieć zapewniony nieograniczony dostęp do

które muszą szybko dotrzeć do klienta, kieruje się

portów. Jest to prawda niezmienna, odkąd ludzie za-

tymi czynnikami, które obniżają do minimum czas

częli handlować międzynarodowo; zwiększał się tylko

pobytu ładunku w porcie oraz ograniczają czas po-

zasięg „świata” (od handlu między państwami-miastami

dróży kontenera – zarówno lądem, jak i drogą mor-

po handel międzykontynentalny).

ską. Jeszcze inaczej powyższe czynniki rozpatruje
wyspecjalizowany podmiot impor tujący np. żyw-

Polska posiada szeroki dostęp do morza i cztery duże

ność, dla którego niezmiernie ważne jest to, czy

porty. Porty te, aby pełnić w odpowiedni sposób swo-

przepisy pomagają mu szybko i sprawnie wwieźć

je funkcje „okien” dla polskiej gospodarki, muszą być

towar przez granicę i dostarczyć go do odbiorcy

połączone z zapleczem – drogami, koleją i żeglugą

końcowego.

śródlądową. W innym wypadku gestorzy ładunków
będą wybierać te porty, które są dla nich łatwiej do-

Prześledźmy powyższe czynniki, analizując je z punktu

stępne od strony lądu.

widzenia obsługi ładunków skonteneryzowanych przechodzących przez port w Gdańsku.

Patrząc z punktu widzenia klienta, który ma w swojej
gestii ładunek, niezależnie, czy jest to linia żeglugowa,

Przyzwyczajenia klienta

czy np. spedytor, najważniejsze czynniki, którymi się
on kieruje, zanim podejmie decyzję o tym, z którego

Mogłoby się wydawać, że przedsiębiorcy w swojej

portu skorzysta, to:

pracy realizują wyłącznie ekonomiczny rachunek zy-

1) przyzwyczajenia klienta;

sków i strat. Jak bardzo odbiega to od rzeczywisto-

2) lokalizacja portu i infrastruktura portowa;

ści, widać np. w transporcie kontenerowym. Przez

3) koszt obsługi w porcie;

lata Hamburg uchodził za największy port obsługują-

4) dostępność portu od strony lądu;

cy polskie ładunki w kontenerach. O ile w przypad-

5) przyjazność przepisów granicznych i efektywność

ku przeładunków tranzytowych (tzw. transshipment),

egzekwowania przepisów – praca służb granicz-

czyli przeładunków np. ze statku oceanicznego

nych, zarówno na granicy, jak i w głębi kraju.

na statek dowozowy, było to naturalne, gdyż do
2010 r. na Morze Bałtyckie nie wpływały najwięk-
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sze pływające statki kontenerowe obsługujące po-

odbywa się tylko po zmodernizowanej infrastruktu-

łączenia oceaniczne, to w przypadku kontenerów

rze kolejowej lub autostradami. O ile geografii nie

kończących całą morską podróż w Hamburgu było

można zmienić i statki płynące do Europy z innych

to szkodliwe zarówno dla polskich por tów (brak

kontynentów zawsze będą szybciej w portach Euro-

przeładunku), jak i dla polskiego budżetu (podatki,

py Zachodniej niż np. w Gdańsku, to zmianie uległy

cło i akcyzę płacono w Niemczech). Jest cała rze-

wszystkie pozostałe wymienione powyżej czynniki,

sza klientów, którzy są przyzwyczajeni do tego, że

które przez lata były traktowane jako przeszkody

swoje ładunki od lat obsługują w Hamburgu (choć

w obsłudze ładunków w polskich portach. Mimo

pod słowem „Hamburg” mieszczą się tak napraw-

że od około 5 lat importerzy z Europy Środkowo-

dę wszystkie porty od Antwerpii po Bremerhaven),

-Wschodniej mają do dyspozycji porówny walne

bo jak twierdzą, do tego portu statki przypływa-

warunki odpraw towarów w Gdańsku, wciąż część

ją o 1–2 dni szybciej niż do Polski, sprawniej tam

z nich korzysta z Hamburga, nie widząc potrzeby

działają służby graniczne, nie ma zagrożeń korup-

zmiany przyzwyczajeń.

cyjnych, porty pracują całą dobę, szybciej mogą
pobrać z portu kontener, a droga lądowa ładunku

Lokalizacja portu i infrastruktura portowa
Te dwie kwestie można połączyć, bo budowa
infrastruktury portowej o konkretnej przepustowości jest pochodną geograficznego położenia
portu. O ile budowa głębokowodnych terminali
kontenerowych wzdłuż istniejących globalnych
szlaków żeglugowych nie jest niczym nadzwyczajnym, to zbudowanie terminalu poza utartymi szlakami, jak to miało miejsce w przypadku
terminalu DCT Gdańsk, jest wyzwaniem biznesow ym zarówno dla inwestora, któr y buduje
infrastrukturę, jak i dla linii żeglugowej, która
musi przemodelować dotychczasowe serwisy,
by móc przedłużyć je o nowy port. Tak zbudowany terminal musi zaoferować szereg przewag nad konkurencją, np. obsługę na tak wysokim poziomie, że linia żeglugowa, zbaczając
na kilka dni z tradycyjnego szlaku, przeładuje
w danym porcie tak znaczącą liczbę kontenerów, że w ostatecznym rozrachunku się to bardzo opłaci. Tak było i jest w przypadku DCT
Gdańsk; ten terminal położony na przedłużeniu
tradycyjnych szlaków Morza Północnego, oferuje wysoką produktywność, głębokowodne nabrzeże zdolne do obsługi największych statków

źródło: dctgdansk.pl

świata (nabrzeże o głębokości 16,5 m pozwala
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na obsługę największych istniejących statków kon-

omija polskie porty, bo obecnie nie ma możliwości

tenerowych), wysoko wykwalifikowanych pracowni-

rozładowania kontenera bez konieczności transpor-

ków, niezamarzający akwen i – wielki atut lokali-

towania go na dalekie dystanse. Odpowiedzią na to

zacyjny – bliskość dużego lokalnego rynku, jakim

jest np. rozwój Pomorskiego Centrum Logistycznego

jest gospodarka Polski i pozostałych krajów Europy

w granicach portu w Gdańsku, gdzie istnieje możli-

Środkowo‑Wschodniej. Pozwala także szybciej do-

wość budowy nawet 500 000 m2 powierzchni ma-

trzeć do innych portów Morza Bałtyckiego, w tym

gazynowej.

przede wszystkim do Rosji. W efekcie linia żeglugowa może przywieźć dużą ilość ładunku, którą potem

Koszt obsługi w porcie

niewielkim nakładem statków dowozowych rozwozi do portów docelowych, które takiej infrastruktury

Jest to czynnik bardzo ważny, choć o różnej wa-

jak Gdańsk nie mają. Wyzwaniem jest utrzymanie

dze dla różnego typu klientów. Jeśli klient obsługuje

tej renty lokalizacyjnej i dalsze rozwijanie potencja-

w porcie pojedyncze ładunki, to takie koszty są dla

łu przeładunkowego w Gdańsku – odpowiedzią na

niego znaczącą pozycją. Dla klientów masowych, ta-

to jest rozwój DCT Gdańsk, w tym budowa nowe-

kich jak linie żeglugowe, głównymi pozycjami koszto-

go nabrzeża (T2), które w pierwszym etapie podwoi

wymi są paliwa i koszty dzierżawy statku (lub spła-

roczną zdolność przeładunkową terminalu z 1,5 do

ty kredytów); koszty obsługi w porcie mają mniejsze

3 mln TEU oraz pozwoli na wprowadzenie kolejnych

znaczenie. Odpowiedzią na koszt obsługi w porcie

oceanicznych ser wisów na Bałtyk, a tym samym

jest zwiększanie wolumenu przeładunków. Wprowa-

wzmocni pozycję Bałtyku jako akwenu włączonego

dzenie do Gdańska statku oceanicznego, który za-

na równych prawach do globalnych łańcuchów lo-

stępuje kilka mniejszych jednostek i sam w sobie jest

gistycznych.

budowany według założeń ekonomii skali i ekologii,
daje z pewnością oszczędności na paliwie i na kosz-

Jako dodatkowy element warto wskazać infrastruktu-

cie statku, ale pozwala także ominąć obsługę ładun-

rę magazynowo-dystrybucyjną. Współczesne rachun-

ku w porcie Europy Zachodniej, gdzie koszty porto-

ki kosztów, trochę wbrew historii powstania kontene-

we są wyższe niż w Polsce. W taki sposób w całym

rów, każą minimalizować transport lądowy kontenera.

rachunku usługi transportowej koszty obsługi w por-

U podstaw powstania konteneryzacji leżał pomysł

cie maleją.

stworzenia takiego opakowania dla ładunku, by można było w łatwy sposób wywieźć dużą ilość towaru

Dostępność portu od strony lądu

w głąb lądu, daleko poza port i dopiero tam dokonać
rozładunku. Matematyka pokazuje jednak, że trans-

Każdy terminal, każdy port może pracować tak, jakby

port pełnego kontenera, przewóz pustego kontenera,

był zlokalizowany na wyspie, bez podłączenia do sie-

składowanie pustego kontenera, pozostawanie kon-

ci drogowej i kolejowej – będzie wtedy pełnił funkcję

tenera w dyspozycji, złożenie go do terminalu oraz

terminalu czy portu tranzytowego dla ruchu statek –

pozostałe ewentualne czynności kosztują zbyt wiele,

statek, podobnie jak np. wielki terminal Marsaxlokk na

więc rozwiązaniem jest budowa w porcie zaplecza

Malcie. Jednakże naturalne dla portu jest obsługiwanie

magazynowego zgodnie z promowaną współcześnie

jego zaplecza; im lepiej jest połączony z infrastruktu-

w portach świata koncepcją port centric logistics,

rą, tym większe jest to zaplecze i tym większe ilości

co eliminuje konieczność wywożenia kontenera poza

ładunków przez dany port są transportowane (oczy-

teren portu. Wiele rodzajów ładunków chłodzonych
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wiście musi to być związane z potencjałem przeła-

z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego w Gdań-

dunkowym).

sku) wymaga już nie remontu, ale bardzo gruntownych
modernizacji lub wręcz odbudowy. Postępująca rewi-

Port w Gdańsku jest obecnie bardzo dobrze połączony

talizacja linii kolejowych pozwoli na zwiększanie wolu-

z centralną Polską drogami kołowymi. Newralgicznymi

menu kontenerów obsługiwanych tą ekologiczną formą

kierunkami, w których nadal brakuje odpowiedniej in-

transportu.

frastruktury drogowej, jest połączenie Gdańska i Gdyni
z Ukrainą, Białorusią, Czechami i Słowacją. Dojazd do

W DCT Gdańsk 35% kontenerów jest obsługiwanych

południowej części Polski jest także nadal utrudniony

transportem kolejowym, a trzeba pamiętać, że nadal

ze względu na brak ciągłości autostrady A1 między

do bardzo dużej części Polski dowiezienie kontene-

Łodzią a Śląskiem. Dużo łatwiej dojechać z Krakowa,

ra jest niemożliwe (większość ruchu odbywa się do

Rzeszowa czy Wrocławia do portu w Hamburgu niż do

Wrocławia, Poznania, Górnego Śląska i Zagłębia oraz

Gdańska, co dla strategów polskiej logistyki powinno

rejonu między Warszawą i Łodzią); gdy odejmiemy gra-

być alarmujące.

niczne obiekty na styku sieci kolejowych 1435/1520
mm, praktycznie nie ma żadnej infrastruktury termina-

W przypadku infrastruktury kolejowej lata zaniedbań

lowej po wschodniej stronie Wisły, co oznacza, że nie-

doprowadziły do sytuacji, w której np. część linii ko-

mal cały ruch do i z województw: warmińsko-mazur-

lejowych (w tym kluczowa dla DCT Gdańsk linia 226

skiego, podlaskiego, lubelskiego czy podkarpackiego

źródło aeromedia.pl
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odbywa się transportem drogowym (także nierozwinię-

„Doing Business 2015” Banku Światowego z 46. na

tym w tamtym rejonie, co już nawet w granicach Polski

41. miejsce w kategorii handel transgraniczny, pod-

pogarsza dostępność portu dla wielu jej obszarów).

czas gdy w innych kategoriach spadła bądź utrzymała swoją pozycję.

W Polsce całkowicie brak infrastruktury transportu
wodnego śródlądowego; Wisła i inne wielkie rze-

Nowoczesna infrastruktura portowa, taka jak w DCT

ki są niedrożne, a to one przez wieki wyznacza-

Gdańsk, w połączeniu z wydajną siecią dróg, kolei

ły pozycję Gdańska jako wiodącego portu Euro-

i terminali lądowych oraz z przyjaznym klimatem praw-

py Środkowej i pozwalały na obsługę całej niemal

nym wymaga obecnie głównie dobrej promocji tak, by

Rzeczypospolitej – wtedy jeszcze – Obojga Naro-

przełamywać przyzwyczajenia klientów. O ile stan in-

dów, w tym Ukrainy. W tym momencie wykorzysta-

frastruktury punktowej jest zależny także od możliwo-

nie rzek jest niemożliwe, a stawia to port w Gdań-

ści inwestorów prywatnych, to już infrastruktura liniowa

sku w gorszej pozycji niż konkurentów z Antwerpii,

i kwestie prawno-regulacyjne leżą wyłącznie w gestii

Rotterdamu czy Hamburga, leżących u ujścia rzek

państwa i jego organów; państwo, które chce odgry-

i z tego korzystających, co wydatnie przyczynia się

wać ważną rolę na arenie międzynarodowego handlu

do mniejszego obciążenia infrastruktury drogowej

i odnosić na niej realne sukcesy, musi być świadome

i kolejowej.

swoich zadań.

Przyjazność przepisów granicznych

Marcin Kamola,
w DCT Gdańsk zatrudniony na stanowisku Kierownika
ds. Rozwoju Biznesu. W terminalu pracuje od
początku 2012 r. i odpowiada za koordynację
projektów rozwojowych o charakterze handlowym.
Do jego obowiązków należy m.in. opieka nad
klientami bocznicy kolejowej DCT i wspieranie
projektów związanych z rozwojem połączeń
intermodalnych terminalu z terminalami lądowymi
w Polsce i w krajach sąsiednich, jak również
współpraca z firmami rozwijającymi Pomorskie
Centrum Logistyczne zlokalizowane na terenie
gdańskiego portu.

i efektywność egzekwowania przepisów
– praca służb granicznych, zarówno
na granicy, jak i w głębi kraju
Wspomniana pozycja Hamburga jako podstawowego portu dla polskiej logistyki opartej na transporcie
kontenerowym wynikała przez lata z lepszej organizacji pracy służb granicznych. Jednakże w Polsce
przez ostatnie lata zarówno służby, jak i przepisy regulujące ich pracę uległy daleko idącym przeobrażeniom; do tego stopnia, że Służba Celna jest obecnie
wzorem organizacji pracy i umiejętności wykorzystywania zdobyczy techniki do funkcjonowania opartego
na analizie ryzyka, a nie fizycznego sprawdzania każdego kontenera. Zmianom na korzyść klientów uległy
także kwestie czasu odpraw (maksymalnie 24 godziny od momentu dostarczenia kompletu dokumentów)
oraz płatności ceł, podatków i akcyzy. To właśnie
dzięki tym zmianom Polska awansowała w rankingu
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Maciek Kwiatkowski,
Prezes Zarządu DCT Gdańsk. Posiada ogromne
doświadczenie w zakresie operacji żeglugowych
i portowych. Po udanej karierze oficera i kapitana
statków w Europie w 1984 r. rozpoczął pracę
w przemyśle portowym w Australii.
Pracował w P&O Ports oraz DP World, kierował
rozwojem portu oraz projektami budowy terminali
w Rosji, Chinach oraz na Sri Lance.
Ponadto był dyrektorem zarządzającym
w terminalach kontenerowych w Rosji, Indonezji
oraz na Sri Lance.

Gospodarka finansowa
i inwestycyjna portów morskich
o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki narodowej (P/14/031)

Tomasz Emiljan,
Dyrektor Departamentu Infrastruktury,
Najwyższa Izba Kontroli

Rozdział I. Integracja regionalna   98

GLOBAL COMPACT

Raport Bałtyk dla Wszystkich

brzeża Morza Bałtyckiego (Petersburgiem, Rygą, Windawą, Kłajpedą, Rostockiem, Lubeką) w obsłudze
ładunków do Polski oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, potrzebne są inwestycje zwiększające przepustowość portów. Kluczową rolę w realizowaniu inwestycji rozwojowych odgrywają przede
wszystkim spółki zarządzające. Realizowane i planowa-

U

ne inwestycje wymagają jednak znacznych nakładów
finansowych. Źródłem ich finansowania mogą być uzy-

stalenia kontroli

skiwane przychody, kredyty, a także dotacje z budżetu
państwa oraz środki Unii Europejskiej.

Z wcześniejszych kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynikało, że transport morski nie należał do priorytetów polityki

W wyniku kontroli stwierdzono m.in., że spółki zarzą-

gospodarczej w Polsce . Głównymi problemami w dzia-

dzające portami o podstawowym znaczeniu dla go-

łalności polskich portów była, z jednej strony, zdekapitali-

spodarki narodowej prawidłowo zarządzały nierucho-

zowana, niedostosowana do potrzeb i technicznie zużyta

mościami i infrastrukturą portową. Ich zyski osiągane

infrastruktura portowa, z drugiej strony zły stan infrastruk-

zarówno z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, jak

tury zapewniającej dostęp do portów od strony lądu (dróg

i z udostępniania portowej infrastruktury sieciowej mia-

kołowych, kolejowych oraz śródlądowych dróg wodnych),

ły stałą tendencję wzrostową. Infrastruktura portowa

a także niedostatki infrastruktury zapewniającej dostęp do

tych portów jest jednak w znacznym stopniu zdekapi-

portów od strony morza (przede wszystkim zbyt płytkie

talizowana. W zakresie tym następowała jednak stała

tory wodne). Wszystkie te czynniki wpływały na obniżenie

poprawa w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, co było

konkurencyjności polskich portów morskich na międzyna-

możliwe dzięki realizacji przez spółki zarządzające wielu

rodowym rynku usług transportowych, w tym portowych.

projektów z wykorzystaniem dofinansowania ze środ-

1

ków Unii Europejskiej.
W ostatnich latach sytuacja portów w zakresie realizowanych przeładunków ulegała systematycznej po-

Natomiast w porcie Gdańsk na stopień poprawy sta-

prawie. W czterech największych polskich portach

nu technicznego infrastruktury portowej negatywny

morskich w 2014 r. przeładowano ponad 75 mln t ła-

wpływ miał niski stopień realizacji planów inwestycyj-

dunków. Około 30% przeładowywanych towarów sta-

nych. Przyjęty na 2012 r. plan nakładów inwestycyj-

nowiły towary polskiego eksportu i importu. Rozwojo-

nych w kwocie 44,1 mln zł wykonany został zaledwie

wi polskich portów sprzyjał niewątpliwie szybki rozwój

w 26,4%, a plan na 2013 r. ustalony na 61,8 mln zł

i modernizacja infrastruktury na lądzie: autostrad, dróg

wykonano w 43,3%. Na 83 zadania inwestycyjne za-

ekspresowych i szlaków kolejowych.

planowane na 2014 r. nie rozpoczęto realizacji 46
(tj. 55,4%). Plan nakładów inwestycyjnych spółki na

Aby polskie porty mogły skutecznie konkurować z naj-

2014 r. wynosił 66,6 mln zł i obejmował łącznie 125

większymi portami południowego i wschodniego wy-

zadań modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Realizacja tego planu po połowie roku (roboty zafak-

1 Zob. Informacja o wynikach kontroli wykorzystania możliwości rozwojowych
gospodarki morskiej, nr ew. 3/2005/P/04/071/KKT, Warszawa 2005; Informacja o wynikach kontroli finansowania budowy infrastruktury portowej oraz
dróg zapewniających dostęp do portów morskich, nr ew. 4/2008/P/07/067/
KKT, Warszawa 2008, oraz Informacja o wynikach kontroli warunków rozwoju
portów morskich, nr ew. 177/2011/P/11/063/KIN, Warszawa 2012.
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turowane) wyniosła 6,9 mln zł, tj. 10,4%.
Prawidłowo wykonywane były zadania dotyczące
prognozowania, programowania i planowania roz-

woju portu przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia

wała też w tym okresie wzrost aktywów ogółem, majątku

S.A. oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnouj-

trwałego i majątku obrotowego. Żadna ze spółek nie

ście S.A. Natomiast Zarząd Morskiego Portu w Gdań-

miała problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań.

sku S.A. nierzetelnie realizował Strategię rozwoju portu

Do finansowania działalności inwestycyjnej poza przy-

Gdańsk do 2030 r. Mimo że strategia obowiązywała

chodami z podstawowej działalności spółki zarządzają-

ponad 6,5 roku, nie opracował kluczowych dokumen-

ce aktywnie pozyskiwały i wykorzystywały środki unijne.

tów w niej przywołanych, tj. ani wieloletniego harmonogramu działań, ani szczegółowego planu realizacji

Negatywny wpływ na wyniki finansowe spółek zarzą-

strategii. Miały one uwzględniać terminy osiągnięcia

dzających portami morskimi w Gdańsku i Gdyni miało

wytyczonych celów, szczegółowe działania, terminy

naliczanie przez organy podatkowe podatku od nieru-

ich realizacji oraz odpowiedzialnych za ich wykonanie.

chomości od budowli infrastruktury portowej wynajętej
i wydzierżawionej podmiotom eksploatacyjnym. Orga-

W wyniku prowadzonej działalności inwestycyjnej spół-

ny podatkowe naliczały dodatkowy podatek od nieru-

ki zarządzające portami o podstawowym znaczeniu dla

chomości, nie uznając za prawidłowe zastosowanego

gospodarki narodowej unowocześniły infrastrukturę por-

wcześniej zwolnienia od tego podatku infrastruktury

tową, w tym pod względem dostosowania jej do po-

portowej wynajętej i wydzierżawionej innym podmio-

trzeb rynku. Spółki te w okresie objętym kontrolą re-

tom. Opierały się przy tym na defi nicji infrastruktury

alizowały łącznie 136 zadań inwestycyjnych, na które

portowej zawartej w ustawie z dnia 12 stycznia 2001 r.

poniosły nakłady w łącznej kwocie 688,8 mln zł. We

o podatkach i opłatach lokalnych, naliczając ten poda-

wszystkich badanych postępowaniach o zamówienie

tek od obiektów infrastruktury portowej.

publiczne stosowano tryby określone w art. 134 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W jednym ze zba-

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, ma-

danych postępowań prowadzonych przez Zarząd Mor-

jąc świadomość, że zapisy ustawy z dnia 12 stycznia

skich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. stwierdzono

2001 r. o podatkach i opłatach lokalnych miały zapew-

istotne nieprawidłowości, które w ocenie NIK uzasad-

nić zwolnienie spółek zarządzających z podatku od

niają podejrzenie korupcji. Zamawiający nieprawidłowo

nieruchomości od infrastruktury portowej tych spółek,

oszacował ilość i wartość robót czerpalnych w koszto-

nie podjął wystarczających działań w celu takiego do-

rysie inwestorskim i choć wykonawcy wskazywali zama-

precyzowania definicji infrastruktury portowej w ustawie

wiającemu na ten błąd i jego przyczynę, to jednak za-

o portach i przystaniach morskich, które pozwoliłoby

mawiający błędu nie wyeliminował. W wybranej ofercie

wszystkim spółkom zarządzającym nadal korzystać ze

wykonawca wykorzystując powyższy błąd – by dodat-

zwolnienia z podatku od nieruchomości od infrastruk-

kowo zyskać finansowo na zwiększonym zakresie robót

tury portowej oddanej do użytkowania podmiotom eks-

czerpalnych – zaproponował bardzo wysoką cenę jed-

ploatacyjnym.

nostkową za roboty czerpalne (wielokrotnie wyższą od
rynkowej), a bardzo niskie ceny za inne zakresy robót.

Do końca 2013 r. prezydenci Gdańska i Gdyni nałożyli
na spółki zarządzające obowiązek zapłaty zaległego

W okresie objętym kontrolą w każdej z trzech spółek

podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w łącz-

zarządzających portami o podstawowym znaczeniu dla

nej kwocie 106 mln zł. Wprawdzie w postępowaniach

gospodarki narodowej tendencje wzrostową miały przy-

odwoławczych spółkom udało się odzyskać wcześniej

chody ze sprzedaży, w tym przychody z dzierżaw i przy-

zajęte kwoty, jednak poniosły one koszty postępowań

chody z opłat portowych. Każda z tych spółek zanoto-

egzekucyjnych, sądowych i zastępstwa procesowego.
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Wnioski

dzającej portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu
miało też niezdefiniowanie przez ministra właściwego

Wyniki kontroli wskazały, że istotną barierą rozwoju por-

do spraw gospodarki morskiej, które części portów

tów jest zarządzanie przez spółki portowe tylko częścią

przeznaczone są do celów obronności i bezpieczeń-

terenów portowych. Z ustaleń kontroli wynika, że cho-

stwa państwa. W konsekwencji tego stanu spółki za-

ciaż spółki zarządzające portami mają prawo pierwokupu

rządzające ponosiły opłaty za wieczyste użytkowanie

przy sprzedaży nieruchomości położonych w granicach

gruntów według różnych stawek – ZMP Gdańsk i ZMP

portów oraz pierwszeństwo przy oddaniu w użytkowa-

Gdynia według stawki 0,3% (obowiązującej dla tere-

nie wieczyste i przeniesieniu prawa użytkowania wieczy-

nów przeznaczonych do celów obronności i bezpie-

stego, część inwestycji nie może być zrealizowana ze

czeństwa państwa), a ZMP Szczecin i Świnoujście we-

względu na trudności z odkupieniem niezbędnych dla

dług stawki 3%, w wyniku czego opłata ta była w skali

tych inwestycji gruntów (należących najczęściej do Skar-

roku wyższa o 3,8 mln zł od opłaty wyliczonej według

bu Państwa bądź gmin). Ponadto niekorzystny wpływ na

stawki 0,3%.

rozwój portów ma brak jednoznacznych regulacji prawnych dotyczących zwolnienia infrastruktury portowej

Barierą rozwoju portów, w tym ograniczeniem in-

z podatku od nieruchomości oraz określenia nierucho-

westycji w infrastrukturę portową, było zarządzanie

mości portowych przeznaczonych do celów obronności

przez spółki tylko częścią terenów portowych, tj. ZMP

i bezpieczeństwa państwa. Dlatego Najwyższa Izba Kon-

Gdańsk 27,40%, ZMP Gdynia 51,08%, ZMP Szczecin

troli skierowała wnioski do Prezesa Rady Ministrów o:

i Świnoujście – 45,06% w porcie Szczecin i 26,04%

1) przygotowanie projek tu zmian ustaw y z dnia

w porcie Świnoujście. Gminy będące akcjonariusza-

20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach mor-

mi tych spółek od dnia ich zawiązania, tj. od ponad

skich w zakresie doprecyzowania definicji infrastruk-

15 lat, nie wniosły bowiem do nich (z jednym wy-

tury portowej, w związku z problemami dotyczącymi

jątkiem) żadnych gruntów. Gminy Gdańsk, Gdynia,

stosowania zwolnienia określonego w art. 7 ust. 1

Szczecin i Świnoujście w granicach położonych na

pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

ich terenie portów morskich o podstawowym znacze-

kach i opłatach lokalnych;

niu dla gospodarki narodowej posiadały nieruchomoś-

2) przygotowanie projektu zmian rozporządzenia Rady

ci o powierzchni odpowiednio: 787 ha, 15 ha, 235 ha

Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie

i 92 ha. W konsekwencji tego stanu w porcie Gdańsk

określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za

gmina posiadała więcej terenów portowych od spółki

niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa

zarządzającej.

państwa w celu precyzyjnego dookreślenia, które
nieruchomości będące w zarządzie spółek zarządza-

Żadna ze spółek zarządzających portami o pod-

jących portami morskimi o podstawowym znaczeniu

stawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

dla gospodarki narodowej służą wykonywaniu zadań

do czasu zakończenia kontroli przez Najwyższą

na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;

Izbę Kontroli nie wykonała obowiązku zbycia posia-

3) podjęcie bieżącego nadzoru nad zapewnieniem

danych akcji i udziałów spółek działających w sfe-

ostatecznego rozdzielenia funkcji zarządzania i eks-

rze eksploatacji, tj. obowiązku wynikającego z art. 5

ploatacji w portach o podstawowym znaczeniu dla

ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o portach i przy-

gospodarki narodowej, w sytuacji, gdy nierzetelny

staniach morskich, który nakazywał zbyć je do dnia

był dotychczasowy nadzór sprawowany w tym za-

31 grudnia 2005 r.

kresie przez Ministra Skarbu Państwa.
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Stanowisko Ministra Skarbu Państwa

stawowym udziały (99,975%) spółek posiadających

i Ministra Infrastruktury i Rozwoju –

z kolei udziały (99,975%) spółek eksploatacyjnych.

opinia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

W ocenie NIK świadczy o tym, że w spółce zarządzającej portami w Szczecinie i Świnoujściu nadal nie zo-

Minister Infrastruktury i Rozwoju w swoim stanowisku

stało zrealizowane rozdzielenie sfery zarządzania porta-

do Informacji odniósł się wyłącznie do dwóch wnio-

mi od sfery eksploatacyjnej, które było jednym z celów

sków legislacyjnych. Wskazał, że proponowane zmiany

uchwalenia ustawy o portach i przystaniach morskich.

nie są zasadne, co umotywował korzystnymi dla zarządów portów morskich orzeczeniami Naczelnego Sądu

Zakres kontroli

Administracyjnego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, wydanymi w 2014 r.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu Państwa oraz
wszystkie trzy spółki zarządzające portami o podsta-

Minister pominął jednak odmienne wyroki wojewódz-

wowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

kich sądów administracyjnych, a także aktywny udział
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w postępowaniu

Kontrolę przeprowadzono w zakresie funkcjonowania

przed SKO w Szczecinie, który to udział okazał się nie-

spółek zarządzających portami w Gdańsku, Gdyni,

zbędny w celu ustalenia intencji autora rozporządzenia

Szczecinie i Świnoujściu w obszarze działalności eks-

w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawa-

ploatacyjnej i inwestycyjnej oraz działalności admini-

nych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeń-

stracyjnej i zarządczej Ministra Skarbu Państwa w od-

stwa państwa oraz rozstrzygnięcia tego postępowania.

niesieniu do tych portów.

Przytoczył argumentację, którą przedstawił wcześniej
w zastrzeżeniach do wystąpienia pokontrolnego. Argu-

W Informacji uwzględniono również wyniki kontroli doraź-

menty te były wnikliwie rozpatrywane przez Kolegium

nej przeprowadzonej w Ministerstwie Infrastruktury i Roz-

NIK, które uznało je za niezasadne, w wyniku czego

woju w zakresie działań ministra właściwego do spraw

zastrzeżenia ministra zostały oddalone.

gospodarki morskiej w odniesieniu do portów morskich
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Wniosek NIK wynika z postulatu zagwarantowania
pewności prawa, która w odniesieniu do prawa po-

Okres objęty kontrolą

datkowego ma szczególne znaczenie.
Kontrolą objęto lata 2012–2014 (do czasu zakończeMinister Skarbu Państwa w swoim stanowisku odniósł się

nia kontroli).

wyłącznie do wniosku skierowanego do Prezesa Rady Ministrów o bieżący nadzór nad zapewnieniem ostatecznego
rozdzielenia funkcji zarządzania i eksploatacji w portach
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Najwyższa Izba Kontroli nie podziela opinii ministra, że
realizacja obowiązku zbycia wszystkich spółek działających w sferze eksploatacji w przypadku spółki ZMP
Szczecin i Świnoujście zakończyła się w 2008 r. ZMP
Szczecin i Świnoujście posiada nadal w kapitale pod-

Tomasz Emiljan,
magister inżynier inżynierii środowiska, absolwent
Wydziału Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Karierę zawodową rozpoczął
od pracy w firmach budowlanych realizujących
inwestycje w zakresie budownictwa lądowego.
W 2001 r. podjął pracę w NIK na stanowisku Starszego
Inspektora Kontroli Państwowej w Departamencie
Ochrony Środowiska NIK, a następnie od 2011 r.
jako doradca techniczny w Departamencie
Infrastruktury NIK. Od 2013 r. pełni funkcję Dyrektora
Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli.
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Kierunki rozwoju
i kluczowe inwestycje
umożliwiające portom
morskim pełniejsze
wykorzystanie potencjału
Bałtyku w kontekście
europejskich korytarzy
transportowych

Zbigniew Miklewicz,
doktor nauk ekonomicznych,
Prezes Zarządu Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.
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wy portów. Jest on uzależniony od takich parametrów
jak: szerokość i głębokość torów podejściowych do
portu, wielkość i głębokość basenów portowych, głębokość przy nabrzeżach i pirsach, długość nabrzeży
i pirsów, wielkość zaplecza nabrzeży wyrażana w powierzchni i nośności placów składowych i magazy-

P

nów, jakość (gęstość, układ, przepustowość) portowej
sieci dróg kołowych i kolejowych. Drugim elementem

ort składa się z wielu powiązanych ze sobą

jest wydajność urządzeń i maszyn przeładunkowych.

elementów. Jego podstawę stanowi infrastruktura

Jest ona funkcją ich liczby, wielkości, jakości, zużycia,

portowa obejmująca kanały i baseny portowe, nabrze-

jakości eksploatacji oraz organizacji pracy. Trzeci ele-

ża, pirsy, pomosty, dalby cumownicze i estakady, sieć

ment stanowią przepisy i procedury obsługi środków

dróg kołowych i kolejowych oraz torowiska portowych

transportu oraz ładunków (przepisy celne, sanitarne,

urządzeń przeładunkowych, sieci energetyczne, cie-

graniczne itp.). Ich skomplikowanie lub prostota, róż-

płownicze, wodociągowe, kanalizacyjne i telekomuni-

norodność lub ujednolicenie w stosunku do innych

kacyjno-informatyczne, a także infrastruktura ochrony

portów również stanowią o szybkości obrotu portowe-

przeciwpożarowej. Na gruncie prawa polskiego powyż-

go. Czwartym elementem jest skomunikowanie por-

sze elementy infrastruktury są budowane, utrzymywa-

tów z ich zapleczem lądowym. Chodzi tutaj o jakość

ne i zarządzane przez podmioty zarządzające portami

oraz przepustowość połączeń drogowych, kolejowych

– utworzone na podstawie odpowiedniej ustawy. Za-

i śródlądowych. Niestety, za każdy z tych elemen-

rządowi portów podlegają również grunty/tereny znaj-

tów odpowiada inna grupa podmiotów. I tak po kolei:

dujące się w granicach obszarów przez nie administro-

urzędy morskie, zarządy portów, spółki przeładunko-

wanych. Na tych terenach zarządy portów budują place

we i operatorzy terminali, administracja lokalna, za-

składowe, place manewrowe, parkingi i wyposażają je

rządy dróg, zarządy kolei, zarząd dróg śródlądowych.

w elementy infrastruktury teletechnicznej. Drugim podstawowym elementem jest infrastruktura zapewniająca

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w ra-

dostęp do portów od strony morza, tj. falochrony, kana-

mach dwóch perspektyw unijnych: SPOT (Sektorowy

ły wejściowe, obrotnice i budowle nawigacyjne. W Pol-

Program Operacyjny Transport na lata 2004–2006)

sce za ich budowę, utrzymanie i zarządzanie odpowia-

oraz POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Śro-

dają urzędy morskie stanowiące administrację morską.

dowisko na lata 2007–2013) Zarząd Morskich Portów

Trzecim elementem portów jest ich suprastruktura, na

Szczecin i Świnoujście S.A. zrealizował pakiet inwesty-

którą składają się urządzenia i maszyny przeładunkowe

cji na kwotę blisko 792 mln zł. Należą do nich:

oraz magazyny. W warunkach polskich suprastruktu-

1) budowa infrastruktury dla bazy kontenerowej Ostrów

rą zarządzają firmy, które na podstawie umów najmu/
dzierżawy terenów portowych zarządzają wynajmowanymi/dzierżawionymi terenami, wyposażając je w urządzenia i maszyny przeładunkowe, za pomocą których
świadczą usługi przeładunkowe.

Grabowski w Szczecinie,
2) budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w porcie w Szczecinie,
3) przebudowa infrastruktur y drogowej w portach
w Szczecinie i Świnoujściu,
4) przebudowa infrastruktur y kolejowej w portach

Wydajność pracy portów jest uzależniona od kilku elementów. Pierwszym z nich jest potencjał przeładunko-
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w Szczecinie i Świnoujściu,

5) budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu,
6) przebudowa infrastruktury portowej w północnej

nącym z każdym rokiem wolumenem obsługiwanej
masy ładunkowej (18,7 mln t w 2007 r., 22,7 mln t
w 2013 r.).

części półwyspu Ewa w Szczecinie,
7) rozbudowa infrastruktury portowej w południowej
części portu w Świnoujściu,
8) budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe.

Zarząd Morskich Por tów Szczecin i Świnoujście
S.A. ma w planach kolejne inwestycje w infrastrukturę portów w Szczecinie i Świnoujściu, które zrealizuje przy wsparciu środków w ramach POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na

W ramach powyższych inwestycji wybudowano i prze-

lata 2014–2020). Ich szacunkowa wartość wynosi

budowano:

1233,80 mln zł netto. Należą do nich m.in.: przysto-

Nabrzeża: Fińskie, Przejściowe, Zbożowe, Niemieckie

sowanie infrastruktury terminalu promowego w Świ-

i rampę ro-ro w Szczecinie, w porcie zewnętrznym

noujściu do obsługi transportu intermodalnego, roz-

w Świnoujściu nabrzeże dalbowe z falochronem i po-

budowa i modernizacja infrastruktur y technicznej

mostami do przeładunku LNG oraz nowe stanowisko

w portach w Szczecinie i Świnoujściu, poprawa do-

promowe nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą w Ter-

stępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dę-

minalu Promowym w Świnoujściu.

bickiego oraz Basenu Kaszubskiego oraz budowa

Drogi: w portach w Szczecinie i w Świnoujściu o dłu-

stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie

gości 8,7 km, sieci wodno-kanalizacyjne, oświetlenie.

zewnętrznym Świnoujściu. Przewiduje się, że te in-

Tory kolejowe: w portach w Szczecinie i w Świnouj-

westycje przyniosą wzrost zdolności przeładunkowej

ściu o długości 36 km wraz z rozjazdami i nawierzch-

o kolejne 3,5 mln t rocznie.

nią na międzytorzu.
Miejsca postojowe: w por tach w Szczecinie

Wśród polskich portów handlowych znajdują się

i w Świnoujściu 585 miejsc parkingowych dla sa-

dynamicznie rozwijające się porty klasy A, które

mochodów ciężarow ych i osobow ych. Dodatko-

stanowią elementy transeuropejskiej sieci trans-

wo w ykonano place manewrowe, zaplecze so-

por towej TEN-T oraz kor y tarza transpor towego

cjalne na parkingach, budynek monitoringu oraz

Bałtyk – Adriatyk, które zostały przez Komisję Eu-

doprowadzono media.

ropejską uznane za porty o kluczowym znaczeniu
dla sieci TEN-T i które ściśle współpracują z wie-

Porty w Szczecinie i Świnoujściu stawiają na uniwer-

loma portami partnerskimi, czego jednym z prze-

salność. Dzięki posiadanej infrastrukturze obsługują

jawów są ustanowione „autostrady morskie”. Oba

każdy rodzaj ładunków z wykorzystaniem każdej tech-

porty Szczecin i Świnoujście są portami klasy A,

nologii przeładunku i transportu.

są węzłami transpor towymi sieci bazowej TEN-T
oraz są elementami korytarza transportowego Bał-

W efekcie zmodernizowano oraz rozbudowano in-

tyk – Adriatyk. Ze Świnoujścia prowadzi „autostra-

frastrukturę portową umożliwiającą zwiększenie po-

da morska” do szwedzkiego portu Trelleborg. Port

tencjału przeładunkowego oraz poszerzenie ofer-

w Szczecinie dysponuje dobrze rozbudowanym

ty przeładunkowej przez obsługę nowych rodzajów

systemem połączeń z transportem zaplecza lądo-

ładunków, a także poprawę bezpieczeństwa i sko-

wego. Poprzez autostrady A11 i A20 port skomu-

munikowania w obrębie obu por tów. Dzięki tym

nikowany jest z europejskim systemem autostrad,

działaniom uzyskano efekt synergii skutkujący ros-

a poprzez drogę krajową nr 3 (E-65) z południem
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Polski, Czechami i Słowacją i dalej z południem Eu-

cych uregulowaniu Odry na całym polskim odcinku

ropy. Posiada także połączenia kolejowe z przemy-

rzeki do klasy IV, zapewniających standard między-

słowymi ośrodkami zachodniej i południowej Pol-

narodowej drogi wodnej oraz postulowane podnie-

ski. Na atrakcyjność portu niezaprzeczalny wpływ

sienie parametrów szlaku żeglownego Szczecin –

ma również jego dostępność dla żeglugi śródlą-

Berlin do klasy Vb, co umożliwiłoby żeglugę barek

dowej, uznanej przez Unię Europejską za najbar-

o wyporności 1350 ton, kilkakrotnie większych niż

dziej przyjazną środowisku. Taka dostępność do

do tej pory.

systemu wodnych szlaków zachodniej Europy ma
szczególne znaczenie dla obsługi rynku niemieckie-

Podsumowując, zrealizowane i planowane inwesty-

go. Tranzyt barkowy z wykorzystaniem Odrzańskiej

cje podążają za potrzebami rynku i – jak wykazują

Drogi Wodnej (E30) dociera bowiem bezpośrednio

statystyki – przynoszą efekt w postaci wzrastającej

do wielu znaczących centrów gospodarczych re-

ilości przeładowywanych towarów. Na rozwój pol-

gionu Berlina i Brandenburgii.

skich portów morskich składa się wiele czynników,
tylko spójne działania inwestycyjne i legislacyjne za-

Należy jednak pamiętać, że nawet bezpieczny i ofe-

gwarantują portom dalszy rozwój i utrzymanie stra-

rujący szybką obsługę port niewiele będzie znaczył

tegicznego miejsca na konkurencyjnym rynku mor-

w łańcuchu transportowym, w którym jedno z ogniw

skim. Porty są gotowe do pełnienia swoich funkcji

jest tzw. wąskim gardłem. Stąd kluczowe znacze-

(wykonane, trwające i zaplanowane inwestycje). Do-

nie dla rozwoju portów mają inwestycje w infrastruk-

wodem tego są przyjęte w 2014 r. przez zarządy

turę dostępową do nich, a leżące w gestii innych

polskich portów morskich strategie rozwoju z hory-

podmiotów aniżeli ZMPSiŚ S.A. Dla rozwoju portów

zontem czasowym do 2027 r. Każdy z nich zdefi-

kluczowe znaczenie ma modernizacja toru wodnego

niował ambitne cele oraz działania do nich wiodące.

Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m czy

Zatem porty robią swoje i oczekują wsparcia w po-

też toru podejściowego do portu w Świnoujściu do

staci skoordynowanej, wielopłaszczyznowej polityki

głębokości kolejno 14,5 i 17 m. Poprawy wymaga

morskiej z udziałem wszystkich partnerów instytu-

też dostępność do portów od strony lądu, a więc

cjonalnych i gospodarczych.

dokończenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin – Świnoujście oraz modernizacja magistrali kolejowych CE59 i E59. Kolejnym ważnym
aspektem rozwoju kompleksu portowego Szczecin
‑Świnoujście jest transport rzeczny. Można rozpatrywać go dwukierunkowo – jako połączenie południa
Polski (Dolny i Górny Śląsk) z zespołem portowym
oraz jako połączenie portów Szczecin i Świnoujście
z siecią śródlądowych dróg wodnych Niemiec i dalej
zachodniej Europy. Główną przeszkodą rozwoju tych
szlaków komunikacyjnych jest brak inwestycji służą-
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Zbigniew Miklewicz,
absolwent zarządzania na Uniwersytecie
w Lipsku. Doktor nauk ekonomicznych i doradca
inwestycyjny. Odbył staże zawodowe w Monachium
i Zurychu. Pełnił funkcje kierownicze w dziedzinie
bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
Zaangażowany m.in. w proces restrukturyzacji
przemysłu stoczniowego i finansowania
żeglugi. W latach 2003–2010: Kierownik Działu
Controllingu, następnie Główny Księgowy, Dyrektor
Ekonomiczny i Prezes Zarządu w ZCH „Police”.
Skarbnik województwa. Od 2014 r. Prezes Zarządu
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Port Gdańsk
– pierwsza mila korytarza
Bałtyk – Adriatyk

Ryszard Mazur,
Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Portu,
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

zakresie wynikające z istniejącej infrastruktury portowej
i dostępowej zdecydowanie wpływających na mniejsze
koszty budowy nowych terminali głębokowodnych niż

P

w pozostałych polskich portach.

ort Gdańsk jest ofi cjalnym węzłem trans-

Centralne położenie Portu Gdańsk na południowym

portowym TEN-T w korytarzu Bałtyk – Adria-

wybrzeżu Bałtyku sprzyja także odgrywaniu ważnej

tyk, zakwalifikowanym wraz z Portem Gdynia do

roli w regionie bałtyckim, jednym z najszybciej rozwi-

portów bazowych tej sieci. Naszym strategicznym

jających się regionów Europy. Polska to duży rynek

celem jest zapewnienie odpowiedniej wydajności in-

z trendem wzrostowym, wyróżniającym się w skali eu-

frastruktury portowej o najwyższych standardach. Port

ropejskiej. Na zapleczu portu w odległości nieprzekra-

Gdańsk ma obecnie najkorzystniejsze warunki rozwo-

czającej 800 km znajdują się kraje bez dostępu do

ju wśród polskich portów. Tor wodny do części por-

morza – Czechy, Słowacja, Węgry, Białoruś. W atrak-

tu zwanej Portem Północnym ma minimalną głębokość

cyjnej geograficznie odległości znajduje się północno-

17 m, a stanowiska statkowe umożliwiają zanurzenie

-zachodnia Ukraina. Partnerem tranzytowym jest Rosja.

15–15,5 m. Lokalizacja z bezpośrednim dostępem do
głębokowodnej części Zatoki Gdańskiej oraz brak za-

Zasięg geografi czny naturalnego zaplecza Portu

marzania i znaczących pływów morskich wyróżnia Port

Gdańsk

Gdańsk także wśród wielu portów bałtyckich. Umożliwia to unikalny w skali kraju i tej części Bałtyku rozwój

Na zamieszczonej mapie promień 800 km przyjęto jako

głębokowodnych baz przeładunkowych obsługujących

teoretyczny dystans racjonalnej pod względem koszto-

połączenia oceaniczne, co potwierdza aktualna oferta

wym i czasowym podróży samochodem i koleją (bez

portu. Korzystne są także możliwości rozwojowe w tym

uwzględnienia alternatywnych portów).
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Przeładunki Portu Gdańsk w latach 2005–2014
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Skala ilościowa ładunków właściwa dla morskich

lotnisko międzynarodowe umożliwia wykorzystywa-

przewozów oceanicznych obsługiwanych w Gdańsku

nie także tego środka transportu. Istnieją warun-

sprzyja rozwojowi funkcji dystrybucyjnej. Dotyczy to

ki do zapewnienia pełnej komodalności transportu

przede wszystkim ładunków w kontenerach, dla któ-

i uwzględnione to zostało w Strategii rozwoju Por-

rych DCT Gdańsk jest największym hubem ulokowa-

tu Gdańsk do 2027 r. Obecny stan dróg śródlądo-

nym w obszarze Morza Bałtyckiego. Funkcja dystrybucyjna coraz częściej występuje
także w grupie ładunków masowych i rozwijanie tej funkcji mają w planach najwięksi portowi operatorzy, jak Naftoport i terminale ładunków masowych suchych, których
właścicielem jest Sea Invest. Na zapleczu
Deepwater Container Terminal Gdańsk ulokowało się Pomorskie Centrum Dystrybucyjne dysponujące powierzchnią około 100 ha.
Na obszarze portu i w bliskim jego sąsiedztwie istnieje także potencjał sprzyjający rozwojowi strefy przemysłowo-usługowej. Dostęp do Portu Gdańsk od strony
lądu obejmuje wszystkie gałęzie transportu: drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy
oraz rurociągowy. Istniejące w Gdańsku
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Ranking portów bałtyckich w obrotach ogółem

Pozycja
2014

Port

Przeładunki
[tys. ton]

oraz leżących wzdłuż osi korytarza Bałtyk – Adriatyk.
Poprawi to ofertę tranzytową Portu Gdańsk.
Jednym z naszych strategicznych celów jest zapewnie-

1.

Ust-Luga

75 700

nie jak najlepszych warunków dla transportu intermo-

2.

St. Petersburg

61 100

dalnego. W tym celu realizujemy projekty rozwojowe

3.

Primorsk

53 700

4.

Riga

41 080

projekt modernizacji linii kolejowej 226 łączącej Port

5.

Goeteborg

37 120

Gdańsk z siecią magistrali kolejowych w Polsce. Pro-

6.

Klaipedia

36 411

7.

Gdańsk

32 278

8.

Tallinn

28 321

9.

Lubeck

26 300

Ventspils

26 200

10.

Źródło: Dział Marketingu ZMPG S.A.

poprawiające dostęp kolejowy do terminali przeładunkowych. PKP PLK realizuje bardzo ważny dla nas

jekt obejmuje także budowę nowego mostu kolejowego nad Martwą Wisłą. Kolejnym projektem realizowanym przez PKP PLK będzie modernizacja znajdującej
się w granicach portu stacji kolejowej Port Północny.
Inwestycje te w decydujący sposób poprawią warunki transportu intermodalnego. Bardzo ważna z tego
punktu widzenia jest pełna modernizacja głównych
magistrali kolejowych, w tym kolejowych przejść granicznych szczególnie na południowej granicy Polski,

wych w Polsce, w tym Wisły, powoduje, że trans-

(np. Zwardoń-Skalite, Bohumin-Chałupki). Od tego za-

por t ten praktycznie nie uczestniczy w obsłudze

leży zwiększenie obsługi tranzytu przez polskie porty.

Portu Gdańsk. Przewidujemy jednak, że z punktu
widzenia wieloletniej perspektywy rozwoju portu bę-

Gdańsk to piękne miasto z ponadtysiącletnią historią

dzie on nabierał coraz większego znaczenia. Zarząd

i stolica regionu pomorskiego z wieloma atrakcjami tu-

Morskiego Portu Gdańsk uczestniczy w konsulta-

rystycznymi. Wpływa to na wzrost zainteresowania na-

cjach kilku krajowych inicjatyw stawiających sobie

szym portem turystów morskich.

za cel doprowadzenie do włączenia transportu śródlądowego do infrastruktury zapewniającej dostęp do

Port Gdańsk jest obecny na mapie zawinięć statków

polskich portów.

wycieczkowych od 1995 r. i wraz z lokalnymi władzami, touroperatorami, firmami przewozowymi oraz innymi

Dostęp drogowy systematycznie się poprawia. Prze-

podmiotami zaangażowanymi w obsługę pasażerską,

kłada się to na poprawę konkurencyjności Por tu

od początku postawił na wysoką jakość ich obsługi.

Gdańsk i wzrost obrotów ładunkowych. Dla umożliwienia realizacji wszystkich założeń naszej strategii

Do dyspozycji armatorów są dwa nabrzeża znajdujące

rozwoju, w tym wypełnienia zobowiązań związanych

się na terenach bezpośrednio nadzorowanych przez

z nasza rolą w korytarzu Bałtyk – Adriatyk, konieczne

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG), co gwa-

jest szybkie dokończenie programu budowy autostrad

rantuje wysoki stopień bezpieczeństwa.

i dróg szybkiego ruchu w Polsce. Szczególnie istotne
z punktu widzenia polskich portów jest połączenie

Dodatkowym atutem dla statków wycieczkowych jest

polskich autostrad i dróg szybkiego ruchu z systema-

zachęcająca polityka rabatowa dotycząca opłat por-

mi podobnych dróg w krajach sąsiadujących z Polską

towych, ale przede wszystkim możliwość całkowite-
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go zwolnienia z asysty holowniczej przy odpowiednich

tyczące ochrony przed zagrożeniami związanymi z emi-

warunkach pogodowych, nawet dla największych jed-

sją substancji szkodliwych do atmosfery oraz z zagroże-

nostek obsługiwanych w naszym porcie.

niem rozlewami. W okresie całej wieloletniej działalności
nie zanotowano w terminalu ani jednego poważnego in-

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. wraz z Gdań-

cydentu powodującego zagrożenie. W naszych planach

ską Organizacją Turystyczną jest członkiem organiza-

inwestycyjnych mamy projekty, które zapewnią realizację

cji Cruise Baltic zrzeszającej porty/miasta przyjmujące

dyrektyw dotyczących zaopatrywania statków w energię

statki wycieczkowe.

elektryczną oraz odbioru ścieków statkowych. Posiadamy wstępną koncepcję umożliwiającą bunkrowanie statków ciekłym
gazem naturalnym (LNG) z cystern samochodowych. W przyszłości, w zależności od wzrostu
popytu na to paliwo, przewidujemy umożliwienie bunkrowania
z pływających jednostek bunkrujących.
Jesteśmy przekonani, że przedstawione wyżej możliwości oraz
plany rozwojowe Portu Gdańsk
wychodzą naprzeciw oczekiwania autorów Programu Bałtyk
Fot. Kacper Kowalski / Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

2015–2020. Jesteśmy otwarci na pogłębianie współpracy z wszystkimi, którzy widzą

Dogodne usytuowanie i niewielka odległość od róż-

szansę dla regionu Morza bałtyckiego w wykorzy-

nych środków transportu powoduje, że wzrasta coraz

staniu morza dla dobra mieszkających tu społeczno-

bardziej znaczenie Portu Gdańsk jako miejsca prze-

ści, a jednocześnie chcą to robić z dbałością o śro-

siadkowego dla pasażerów.

dowisko naturalne.

Bardzo dużą wagę przykładamy do dbałości o środowisko naturalne. Większość obszaru portu znajduje się
w Obszarze Natura 2000, dlatego wszelkie działania inwestycyjne prowadzone są z zachowaniem wszelkich
rygorów dla takich obszarów i z przestrzeganiem obowiązujących procedur. Funkcjonujący w porcie terminal
naftowo-paliwo spełnia wszystkie światowe wymogi do-
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Ryszard Mazur,
Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Portu,
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.,
magister ekonomii ze specjalizacją ekonomika portów
morskich, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.
Początki zawodowe w PSM C. Hartwig Gdańsk.
Wieloletnie doświadczenie w marketingu w różnych
firmach i branżach. W Zarządzie Morskiego Portu
Gdańsk S.A. od jego powstania, czyli od 1998 r.

Rozwój i integracja rynków
energii elektrycznej
w regionie Morza Bałtyckiego
oraz kształtowanie sieci
energetycznych w kontekście
zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego

Paweł Nierada,
ekspert ds. energetyki, Instytut Sobieskiego

Z

Program BEMIP w sposób uporządkowany koordynuchwilą przystąpienia krajów bałtyckich

je realizację projektów energetycznych krajów basenu

oraz Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Bałtyk

Morza Bałtyckiego, zmierzając do stworzenia połączo-

stał się niemalże morzem wewnętrznym Unii Eu-

nego wewnętrznego rynku energii (i gazu), rozwoju sie-

ropejskiej. Niestety, związany z tym potencjał wydaje

ci interkonektorów, a także mocy wytwórczych. Poza

się w dalszym ciągu niewykorzystany. Pewnego rodzaju

obszarami elektroenergetyki program BEMIP ma także

zapóźnienie jest dobrze widoczne w obszarze elektro-

zwiększać dywersyfikację dostaw gazu i ropy do kra-

energetyki. Dzisiaj, ponad 10 lat po wstąpieniu do Unii

jów regionu. Pierwszym i zasadniczym etapem realiza-

Europejskiej, kraje bałtyckie w dalszym ciągu nie mają

cji programu BEMIP ma być właśnie likwidacja ener-

adekwatnych połączeń infrastrukturalnych z resztą kra-

getycznych „samotnych wysp”, jakimi w dalszym ciągu

jów Unii (z wyjątkiem być może połączeń Estlink 1 i 2).

pozostają kraje bałtyckie.

Przyszłość integracji rynków energetycznych państw

Co do zasady obszary aktywności związanych z reali-

Morza Bałtyckiego została dość dobrze nakreślona

zacją założeń programu BEIM można podzielić na trzy

w programie Baltic Energy Market Interconnection Plan

główne kategorie: prawno-regulacyjne, infrastruktural-

(BEMIP). Program BEMIP powstał w 2009 r., a jego

ne oraz handlowe. Przy czym, choć można dyskuto-

sygnatariuszami zostały: Dania, Niemcy, Polska, Szwe-

wać o poziomie wzajemnej zależności między katego-

cja, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia. Program BEMIP

riami, można zaryzykować tezę, że obecnie to właśnie

dość dobrze wpisuje się w długofalowy cel Unii Euro-

nieadekwatna infrastruktura ma decydujący wpływ na

pejskiej dotyczący stworzenia jednolitego wewnątrzunij-

braki w integracji rynków regionu oraz relatywnie ni-

nego rynku energii, zmierzając do integracji bałtyckich

ski poziom bezpieczeństwa energetycznego niektórych

rynków energii i podniesienia poziomu bezpieczeństwa

krajów basenu Morza Bałtyckiego.

energetycznego w całym regionie.
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rejonów Unii, gdzie mogłaby być zagospodarowywana
lub magazynowana.

Z punktu widzenia dochodzenia do modelu wspólnego rynku energii oraz realizacji pozostałych związanych

Oczywiście stworzenie faktycznie jednolitego, wspól-

z tym celów, jak wzrost konkurencyjności, zwiększenie

nego, połączonego pod względem infrastrukturalnym

bezpieczeństwa podaży energii czy zrównoważony roz-

rynku energii elektrycznej przełożyłoby się zdecydowa-

wój, a także analizy obecnego stanu rozwoju rynków

nie na osłabianie pozycji lokalnych monopolistów, a co

energetycznych w regionie – jako priorytet jawi się in-

za tym idzie, z perspektywy ogólnounijnej poprawia-

tensywny rozwój sieci interkonektorów. Z perspektywy

łoby konkurencyjność oraz poprzez spadek cen prze-

wspólnego rynku energii międzynarodowe linie przesy-

kładałoby się na pobudzanie wzrostu gospodarczego.

łu energii nie tylko umożliwiają praktyczne zintegrowanie rynku, ale również pozwalają na przesył energii ge-

W pierwszej wersji porozumienia BEMIP założono za-

nerowanej przez OZE w dowolne miejsce w obszarze

tem, że w przypadku odpowiednio funkcjonujących

całej wspólnej sieci. Efektywność źródeł odnawialnych

rynków energii będą istniały wystarczające przesłanki

– elektrowni wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych,

do rozbudowy sieci interkonektorów, aby mogły one

jak wiadomo, zależna jest od konkretnego położenia

powstawać bez dodatkowych zachęt pochodzących

geograficznego. Ograniczenie to można by w prakty-

z środków publicznych.

ce eliminować właśnie przez stworzenie i wykorzystanie zintegrowanej sieci energetycznej pozwalającej na

Wydawałoby się zatem, że przynajmniej w krajach „sta-

przepływ „zielonej” energii np. z elektrowni wiatrowych

rej” Unii mechanizmy rynkowe powinny były doprowa-

Wielkiej Brytanii do Włoch, Grecji czy południowych

dzić do integracji i wypracowania adekwatnych połą-

landów Niemiec.

czeń. Tymczasem pod względem sieci energetycznej
Europa podzielona jest na „wyspy energii” (wyróżnia

Ta kwestia jest istotna nie tylko w kontekście zobowią-

się osiem takich rynków składowych, m.in. Półwysep

zań klimatycznych, jakie nakłada sama na siebie Unia

Iberyjski, kraje bałtyckie czy Włochy). A nawet w grani-

Europejska, ale ma także wymiar praktyczny – pozwa-

cach poszczególnych rynków składowych istnieją wą-

lałaby na przesył mogących się nagle i nieoczekiwa-

skie gardła przepływu energii.

nie pojawiać nadwyżek energii elektrycznej generowanej ze słabo kontrolowalnych, lecz istotnych źródeł

Narzuca się zatem konkluzja, że przynajmniej do tej

OZE, której nagłe pojawienie się w systemie może pro-

pory rynek sam w sobie nie jest w stanie optymali-

wadzić do poważnych problemów technicznych. Taki

zować zaspokojenia potrzeb konsumentów odnośnie

scenariusz zrealizował się niedawno w Polsce, kiedy

do energii elektrycznej. Wynika zatem potrzeba jego

do naszego systemu energetycznego dotarła ogromna

specyficznej regulacji, szczególnie w kontekście rozbu-

fala energii elektrycznej wytworzonej nagle przez źród-

dowy połączeń zarówno między Litwą, Łotwą i Estonią

ła wiatrowe w północnych Niemczech. Zagospodaro-

a pozostałą częścią Unii Europejskiej – Polską i Skan-

wanie tej nieoczekiwanej nadwyżki energii bez szkody

dynawią, ale również pomiędzy samymi krajami bał-

dla naszego bądź niemieckiego systemu energetycz-

tyckimi.

nego było nie lada wyzwaniem. Istnienie odpowiedniej
infrastruktury przesyłowej pozwoliłoby elastycznie re-

Przyczyny tej szczególnej dysfunkcji rynku w przypad-

agować na tego typu sytuacje, przesyłając nagle po-

ku rozwoju interkonektorów dobrze analizują L. Kapffa

jawiające się nadwyżkę niejako tranzytem, do innych

i J. Pelkmans w opracowaniu Interconnector Invest-
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ment for a Well-functioning Internal Market, analizując

Elektrownia Visaginas miała zastąpić wyłączoną na

m.in. rozwój rynków francuskiego i niemieckiego po ich

mocy traktatu akcesyjnego litewską elektrownię Ig-

połączeniu. Analiza ta ukazuje, że budowa interkonek-

nalina, która wykorzystywała takie same reaktory, jak

torów, pomimo łącznie pozytywnego efektu społecz-

reaktor w Czarnobylu. Jednakże kwestia jej budowy

nego, może prowadzić do powstawania zwycięzców

stała się coraz bardziej problematyczna. Ze względu

i przegranych (którymi najczęściej mogą być pionowo

na skalę tej inwestycji miała pełnić funkcję wspólne-

zintegrowane podmioty dotychczas posiadające domi-

go przedsięwzięcia krajów bałtyckich. Przez chwilę

nującą pozycję na rynkach krajowych).

dyskutowano również nad udziałem Polski. Niestety
dla powodzenia tego projektu, nie udało się rozwią-

Z punk tu widzenia podniesienia bezpieczeństwa

zać zasadniczych kwestii związanych z jego realizacją

energetycznego oraz integracji regionu Bałtyku po-

(m.in. zasady finansowania czy kwestie synchronizacji

winien zatem cieszyć fakt, że pomimo takich uwarun-

z siecią UE), a jego kontynuacja uzależniona jest od

kowań prace nad przyłączeniem Litwy, Łotwy i Esto-

tego, kiedy i czy uda się rozwiązać zidentyfi kowane

nii do systemu elektroenergetycznego pozostałych

problemy.

krajów Unii posuwają się dość sprawnie. Zrealizowana została inwestycja EstLink2, NordBalt 1 ma

Projektowi Visaginas nie pomaga również stanowisko

być ukończony na przełomie 2015/2016, NordBalt 2

opinii publicznej – w przeprowadzonym na począt-

w 2018 r., również pod koniec 2015 r. ma powstać

ku 2014 r. badaniu ponad połowa Litwinów opowie-

LitPol Link – interkonektor łączący systemy Polski

działa się przeciwko energetyce nuklearnej. W Polsce

i Litwy (Ełk-Ałycze).

na szczęście przynajmniej ten problem nie występuje. Plany związane z budową pierwszej elektrowni ją-

Przy okazji tego ostatniego warto zwrócić uwagę, że

drowej w Polsce nie są negowane przez społeczeń-

budowa tego połączenia już zaczęła znajdować od-

stwo. Powstanie polskiej elektrowni atomowej również

zwierciedlenie w decyzjach gospodarczych – w kwiet-

wpisane jest w program BEMIP, może zatem zasadne

niu 2015 r. zostało podpisane porozumienie między

byłoby rozważenie naszej EJ1 w szerszym, bałtyckim

Towarową Giełdą Energii a giełdą NordPool ze strony

kontekście. Należy również zadbać o to, aby utrzy-

litewskiej, przewidujące uzgodnienie przez strony wpro-

mana została spójność i konsekwencja polityki roz-

wadzenia wspólnych zasad obrotu w ramach połącze-

woju Unii Europejskiej – skoro energetyka nuklearna

nia LitPol Link.

została wpisana w założenia europejskiego projekt dla
basenu Morza Bałtyckiego, warto, aby jedyne do tej

Wytwarzanie

pory skuteczne w kontekście uregulowań Unii Europejskiej mechanizmy finansowania tych inwestycji (brytyj-

Inną słabością infrastruktury energetycznej regionu są

ski mechanizm różnicowy) nie zostały storpedowane

braki w obszarze wytwarzania. W ramach programu

przez – wydaje się dość partykularne – interesy nie-

BEMIP postulowane są inwestycje w odnawialne moce

których krajów (zaskarżenie brytyjskiego rozwiązania

wytwórcze oparte na wietrze, a także dwa projekty

przez Austrię).

elektrowni atomowych. Jedna to elektrownia Visaginas
na Litwie, druga w Polsce (projekt prowadzony przez

Warto również zaznaczyć, że w rejonie Bałtyku rozwój

PGE). I o ile inwestycje w moce wiatrowe wydają prze-

energetyki odnawialnej postępował o wiele sprawniej.

biegać w miarę sprawnie, o tyle przyszłość energetyki

Oczywiście niekwestionowanym liderem pozostają tu

nuklearnej wydaje się bardziej skomplikowana.

Niemcy, lecz również w Polsce, jak i krajach bałtyckich

ROzDziAł i. inTEGRACjA REGiOnALnA

114

GLOBAL COMPACT

Raport Bałtyk dla Wszystkich

projekty odnawialne, szczególnie wiatrowe, realizowane

Równolegle należy zadbać o rozwój mocy wytwórczych

były dość sprawnie. Być może należałoby rozważyć

– kraje bałtyckie, w szczególności Litwa, lecz również

kwestie rozwoju fotowoltaiki jako w pewnym sensie na-

północna i wschodnia Polska, cierpią na deficyt mocy

turalny sposób komplementarny dla energii wiatrowej,

wytwórczych. W tę perspektywę dobrze wpisują się za-

nie zapominając jednak, że mimo wszystko potencjał

warte w unijnym programie BEMIP projekty rozwoju ener-

jej rozwoju w naszych warunkach geograficznych nie

getyki nuklearnej, które, choć kosztowne, to jednak trak-

jest idealny. Co więcej, efektywność paneli słonecz-

towane jako projekty regionalne, infrastrukturalne mogą

nych w dalszym ciągu pozostaje niska.

okazać się atrakcyjne. Pamiętajmy, że energetyka nuklearna to stabilne, wydajne i przy tym zupełnie bezemisyjne

W kontekście rozwoju całego bałtyckiego rynku ener-

źródła energii doskonale wpisujące się w plany polityki

gii nie należy również zapominać, że budowa nowych

klimatycznej forsowanej przez UE. Co więcej, rozwijane

mocy wytwórczych może być preferowana przez lokal-

obecnie technologie nuklearne czwartej generacji mogą

nych championów także jako pewna formuła obrony

w perspektywie następnych 10–20 lat przynieść przeło-

przed otwarciem rynków na integrację międzynarodo-

mowe rozwiązania nie tylko w kontekście efektywności

wą i budowę niezbędnych sieci połączeń.

i kosztów, lecz również pod względem ekologii (praktycznie zupełna reutylizacja istniejących odpadów radio-

Priorytety

aktywnych), jak i bezpieczeństwa (katastrofa nuklearna
niemożliwa ze względu na zasady fizyki, na podstawie

Z punktu widzenie rozwoju, bezpieczeństwa i efek-

których konstruuje się generatory czwartej generacji).

tywności całego regionu priorytetem pozostaje rozwój
połączeń transgranicznych – interkonektorów, a także

Jednak, jak wspominaliśmy wyżej, rozwój mocy wy-

sieci przesyłowych. Bez odpowiedniej infrastruktury nie

twórczych musi pozostać skoordynowany z rozwo-

będzie mowy o rozwoju prawdziwego rynku energii.

jem integracji sieci połączeń transgranicznych. Brak

Co więcej, praktyka pokazuje, że właśnie rozbudowa

adekwatnych mocy interkonektorów mieliśmy okazję

sieci może pociągać za sobą rozwój rynku już bez do-

wyjątkowo boleśnie odczuć w Polsce w początkach

datkowych zachęt ze strony regulatora (porozumienie

sierpnia 2015. W krajach ościennych, Niemczech,

TGE – NordPool).

Skandynawii, nawet Czechach, cena energii kształtowała się na poziomie 10–30 euro/MWh, u nas zaś

Rozbudowa interkonektorów powinna być uzupełnia-

musieliśmy chwilami płacić nawet 300–400 euro/MWh

na adekwatną rozbudową i modernizacją sieci kra-

(1200–1400 zł/MWh). Trudno o dobitniejszy przykład,

jowych. Zatem priorytetem pozostawałoby dokoń-

jak zasadnicze znaczenie dla rozwoju i bezpieczeństwa

czenie połączeń „samotnej wyspy” krajów bałtyckich

rynku ma właściwa infrastruktura.

z pozostałą częścią UE, kwestia synchronizacji sieci
tych krajów ze standardami UE, a także rozbudowa
infrastruktury w Polsce północno-wschodniej. Inwestycje te pozwolą zasadniczo przyczynić się do rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie Morza
Bałtyckiego. W kolejnym etapie należałoby domykać
bałtycki pierścień energetyczny poprzez rozbudowę
sieci połączeń pomiędzy Polską a Niemcami i Skandynawią.

115  Infrastruktura

Paweł Nierada,
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z Instytutem Sobieskiego. Od połowy lat 90. związany
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Skuteczność polskiej
polityki w regionie
Morza Bałtyckiego

Janusz Reiter,
polski dyplomata, ekspert ds. stosunków międzynarodowych,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

P

tego wysiłku, możemy najwyżej dodać kilka zgrab-

olska jest krajem, który tradycyjnie defi-

nych sformułowań do całkiem długiej historii pol-

niuje swoje położenie na osi Wschód – Za-

skich deklaracji o przywiązaniu do idei współpracy

chód. Nasze spojrzenie kieruje się najczęściej

bałtyckiej.

w stronę Niemiec i leżącej dalej Francji, a na wschodzie ku Rosji jako źródłu zagrożeń bezpieczeństwa

Nie ma się co łudzić, ze względów zarówno poli-

i ku Ukrainie jako krajowi, którego przyciągnięcie do

tycznych, jak i gospodarczych oś Wschód – Zachód

świata zachodniego może wpłynąć na sytuację geo-

zachowa dominującą rolę. Byłoby bez sensu ją pod-

polityczną Europy. To tradycyjne myślenie w kate-

ważać. Polska ani nie ucieknie od geopolitycznych

goriach Wschód – Zachód nie jest tylko nawykiem

wyzwań na wschodzie Europy, ani nie ma powodu,

ludzi zajmujących się polityką zagraniczną. Nasza

żeby rezygnować ze współpracy z partnerami za-

tożsamość jest też ukształtowana przez sąsiedztwo

chodnioeuropejskimi, w tym zwłaszcza Niemcami.

Wschodu i Zachodu. Dopiero jeśli sobie to uświa-

Skuteczna polityka zagraniczna nie polega na od-

domimy, możemy myśleć o roli, jaką w polskim życiu

rzucaniu tego, co już zostało osiągnięte, lecz do-

politycznym, gospodarczym czy kulturalnym mógłby

dawaniu do tego nowych wartości. Z tego punktu

odegrać region bałtycki. I tylko wtedy możemy wią-

widzenia rejon Morza Bałtyckiego jest jedną z naj-

zać poważne nadzieje z dodaniem do polskiej poli-

większych rezerw, jakimi dysponuje polska polity-

tyki wymiaru Północ – Południe. Jeśli nie wykonamy

ka. Znajdziemy tu partnerów silnych gospodarczo
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i w wielu sprawach podzielających nasz punkt wi-

jeśli chce tu odegrać jakąś rolę, musi się zdobyć na

dzenia, zwłaszcza w tak dla nas ważnej dziedzinie

wysiłek zrozumienia, jaką rolę odgrywa w tym regio-

polityki bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno krajów

nie troska o środowisko naturalne i klimat, a sze-

leżących do roku 1989 po zachodniej stronie żela-

rzej także idea zrównoważonego rozwoju. Inaczej niż

znej kurtyny, jak i tych, które stały się dopiero wraz

w Polsce ochrona środowiska jest tam traktowana

z nami częścią świata zachodniego. Tu znajdziemy

jako czynnik wzrostu, a nie przeszkoda, z którą go-

gospodarki wprawdzie średniej wielkości albo małe,

spodarka musi sobie poradzić. Trudno oczekiwać, że

lecz zaliczające się do najsilniejszych w sensie zdol-

Polska skopiuje np. szwedzki czy duński model go-

ności konkurencyjnych.

spodarczy, ale poważne potraktowanie ochrony środowiska jako integralnej części strategii gospodarczej

Warunkiem powodzenia polskiej strategii bałtyckiej

i społecznej jest nie tylko ważną przesłanką współ-

musi też być uświadomienie sobie trudności, na któ-

pracy z naszymi północnymi sąsiadami, lecz także

re się natkniemy. Na przekór geografii Polska nie wie

częścią naszej własnej odpowiedzi na pytanie, co

dużo o tym regionie i ma czasami trudności ze zro-

zrobić, aby Polska była atrakcyjnym, lubianym miej-

zumieniem go. W sensie kulturalnym jest on ukształ-

scem do życia. Nasi partnerzy chętnie będą nam

towany zupełnie inaczej niż Polska i ma to konse-

w tym asystować, ponieważ przemawia za tym za-

kwencje polityczne. Oczywiście przede wszystkim

równo ich interes gospodarczy, jak i poczucie odpo-

wewnętrzne, ale także zewnętrzne. Północ ma oczy-

wiedzialności.

wiście swoje emocje, ale szanuje tradycje kompromisu i pragmatyzmu. Jeśli poważnie traktujemy za-

Jest wreszcie jeszcze jeden istotny warunek skutecz-

pewnienia, że Polska chce być częścią europejskiej

ności polskiej polityki w regionie Morza Bałtyckiego.

Północy z jej liberalnymi cnotami gospodarczymi,

Otóż znajdziemy tu głównie kraje mniejsze od Pol-

warto poważnie przestudiować doświadczenia kra-

ski. Polska jest krajem stosunkowo dużym, jednym

jów skandynawskich, ale także państw bałtyckich.

z sześciu największych w Unii Europejskiej. Rola, jaką

Warto też zrozumieć, dlaczego Litwa, Łotwa i Esto-

w tej grupie możemy odegrać, zależy w dużej mie-

nia zgodnie przystąpiły do strefy euro, najwyraźniej

rze od zdolności do współpracy z krajami mniejszymi,

uważając, że w ten sposób bardziej się stają częścią

wśród których są oczywiście tak silne gospodarki jak

świata zachodniego i zyskują również w kategoriach

Szwecja. Wreszcie trzeba sobie uświadomić, że jest

bezpieczeństwa. Szwecja, która swej przynależności

to strategia nie na jeden sezon, lecz na lata konse-

do Zachodu nie musi nikomu udowadniać, pozosta-

kwentnej, mozolnej pracy.

je poza strefą euro. O ile tradycyjnie kraje Północy
były mniej zainteresowane polityczną integracją Europy, w przypadku państw bałtyckich jest inaczej.
Dla nich, przy ich zrozumiałym przywiązaniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unia Europejska pozostaje wspólnotą bezpieczeństwa, o której spoistość
trzeba zabiegać.
Bezpieczeństwo nie jest oczywiście jedynym obszarem, który integruje kraje Morza Bałtyckiego. Polska,

Janusz Reiter,
założyciel i Przewodniczący Rady Fundacji Centrum
Stosunków Międzynarodowych, były Ambasador
RP w Republice Federalnej Niemiec i Stanach
Zjednoczonych, były specjalny wysłannik ds. zmian
klimatu, publicysta, autor licznych publikacji.
Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki
Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki
Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College
of the Atlantic w USA.
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Integracja gospodarcza
i regionalna Szczecina
w ramach współpracy
sieciowej w regionie
Morza Bałtyckiego

Piotr Krzystek,
radca prawny, Prezydent Miasta Szczecina

Rozdział I. Integracja regionalna   120

„
R

GLOBAL COMPACT

Raport Bałtyk dla Wszystkich

Dziś bardziej niż kiedykolwiek miasta muszą koncentrować swoje wysiłki na rzecz
rozwoju i jakości życia swoich mieszkańców, zapewniając, że inwestycje i programy generują stabilność i wartość społeczną. Naczelnym wyzwaniem dla naszej generacji jest zrównoważony rozwój. Ważne jest też budowanie kompetencji. Miasta jednoczą się w sieci, dzięki którym możliwe jest dynamizowanie
rozwoju. Wyznacznikiem współpracy są te sfery, w których mogą współdziałać
i w których widzą wspólny interes regionalny. Dążenie do systematycznego podnoszenia jakości życia to więcej niż cel, to gwarancja stabilnego, zrównoważonego rozwoju społeczeństw i silny fundament dla rozwoju ekonomicznego.

„

organizacjami gospodarczymi i pozarządow ymi,
egion Morza Bałtyckiego, mimo peryferyj-

rządami, aktorami regionalnymi i lokalnymi. Cechą

nego położenia w stosunku do gospodarczych

wyróżniającą bałtyckie środowisko międzynarodowe

centrów w Europie, zalicza się do ścisłej czo-

jest współpraca i zarazem konkurencyjność miast

łówki regionów w Unii Europejskiej, które od-

i regionów.

znaczają się wysokim poziomem wykształcenia kadr, dynamiką wzrostu nakładów na B+R,

Samorządy bałtyckie zaczęły tworzyć własne stra-

obecnością liczących się ośrodków naukowych

tegie zmierzające do budowania pozycji politycznej

i technologicznych. Z drugiej zaś strony w RMB wy-

oraz przewagi konkurencyjnej w układzie ponadre-

stępują duże różnice w poziomie rozwoju gospodar-

gionalnym, podejmować inicjatywy dwustronne (dzia-

czego i społecznego, niekorzystne tendencje demogra-

łania w ramach tzw. twinningów) oraz aktywizować

ficzne, zanieczyszczenie morza, utrudniona dostępność

się w sieciach miejskich, takich jak Związek Miast

komunikacyjna oraz niska absorpcja innowacji w nie-

Bałtyckich (powstał w 1991 r. w Gdańsku) czy Sieć

których subregionach bałtyckich.

Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych
METREX (powstała w 1998 r. w Brukseli). Miasta

Ukute w latach 90. XX w. motto o RMB „wszyscy

bałtyckie skrzętnie wykorzystały wolność polityczną

ze sobą współpracują” jest nadal aktualne, dziś na-

zarówno w ramach krajowego systemu samorządo-

brało jednak nowego wymiaru. Region ten cechuje

wego, jak i na arenie międzynarodowej, utrwalając

bardzo rozbudowana i gęsta sieć powiązań insty-

tzw. paradyplomację miast na szczeblu lokalnym i re-

tucjonalnych i wielostronnych związków pomiędzy

gionalnym.
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„Wspólny bałtycki interes” integruje miasta w dzia-

polii w Polsce (miasto otoczone jest terenami o wy-

łaniach na r zecz podnoszenia konkurencyjno-

raźnej tendencji depopulacyjnej). Położenie miasta

ści całego regionu, usuwania barier hamujących

sprawia, że o wiele bliżej niż Warszawa znajdują się

współpracę gospodarczą, kulturalną i naukową,

trzy ważne metropolie światowe – Berlin, Hamburg

rozwoju regionalnych sieci komunikacyjnych i ko-

i region bipolarnej metropolii �resund (Kopenhaga-

rytarzy transportowych, ochrony wspólnego środo-

-Malmő) – jednego z najbardziej innowacyjnych ob-

wiska naturalnego. Zadania te, choć wyznaczone

szarów Europy). Połączenie Szczecina z europejskim

na początku lat 90. ubiegłego stulecia, pozostają

systemem autostrad oraz najkrótsze, polskie połą-

nadal aktualne.

czenie promowe ze Skandynawią dają dużo lepszą
dostępność komunikacyjną do zachodniej Europy

Dziś „interesy” miast bałtyckich pokrywają się zasad-

i Skandynawii niż do reszty kraju. Lokalizacja por-

niczo z celami i założeniami Unii Europejskiej oraz jej

tów morskich Szczecin -Świnoujście na najkrótszej

polityki regionalnej. Miasta nadbałtyckie oferują swoiste

trasie przebiegającej ze Skandynawii do środko-

forum poparcia dla wspólnej Europy, doświadczając

wej i południowej Europy i położenie na Odrzańskiej

jednocześnie wielu problemów, jak chociażby bezro-

Drodze Wodnej stwarzają korzystne możliwości lo-

bocie, wysokie koszty miejskiej infrastruktury, problemy

gistyczne (korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk

ekologii, utrzymania i rewitalizacji historycznej substan-

i Via Hanseatica), a także wzrost znaczenia na bał-

cji miejskiej, społecznej dezintegracji, czy przestępczo-

tyckiej mapie turystycznej.

ści i zagrożenia.
Szczecin jako północny biegun rozwoju polskiej częStąd tak ważne są dla nas kontakty i wymiana do-

ści pogranicza Polski i Niemiec z „bramową funk-

świadczeń między partnerami we współpracy bałty-

cją” względem Niemiec i Skandynawii, uważa po-

ckiej. Integracja gospodarcza i regionalna Szczecina

wiązania Szczecina w sieci miast metropolitalnych

dokonuje się przede wszystkim poprzez współpracę

– z Berlinem oraz siecią miast bałtyckich, zwłaszcza

sieciową z partnerami bałtyckimi, rozwijanie inteligen-

regionem metropolitalnym �resund i Hamburgiem –

tnej specjalizacji regionalnej – gospodarki morskiej –

za strategiczne. Szczecin znajduje się w bezpośred-

oraz wymianę kompetencji i budowanie „morskiej toż-

nim zasięgu oddziaływania gospodarczego stolicy

samości” miasta.

Niemiec. Wysiłki miasta skupiają się obecnie na budowaniu silnej pozycji w RMB w ramach szeroko

We współpracy międzynarodowej Szczecina pod-

rozumianego partnerstwa bałtyckiego i urzeczywist-

stawowymi formami kształtowania sieci jest współ-

nieniu tej ambitnej wizji przez ciągłe usprawnianie

praca transgraniczna (Euroregion Pomerania),

miejskiego organizmu, obserwowane są też aktu-

zaangażowanie miasta w pracach organizacji mię-

alne trendy w rozwoju i korzysta się z najlepszych

dzynarodowych (UBC, METREX) oraz liczne part-

praktyk.

nerstwa miast (Esbjerg, Malmö, Rostock, Bremerhaven, Kłajpeda).

W Szczecinie realizowanych jest wiele miastotwórczych przedsięwzięć. Strategia rozwoju Szczecina

Szczecin jest jedyną w Polsce metropolią o transgra-

(SRS 2025) wyznacza kierunki działań realizowa-

nicznym zasięgu oddziaływania, co stwarza szanse

nych w mieście przy pomocy innowacyjnego narzę-

i zagrożenia rozwoju większe niż dla innych metro-

dzia zarządzania strategicznym rozwojem miasta –
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Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS),

Od podstaw, we współpracy z lokalnymi przedsię-

który jest zbiorem projektów i zadań strategicznych

biorcami, stworzono w Szczecinie nowy segment

dedykowanych poszczególnym celom strategicznym

gospodarki – nowoczesne usługi wsparcia biznesu

SRS 2025.

BPO i ICT, a także specjalne strefy ekonomiczne.
W strategii rozwoju miasta postawiono na wsparcie

W latach 2000–2010 wdrożono program „Poprawa

branży morskiej i logistycznej. To m.in. dzięki sta-

jakości wody w Szczecinie”, porządkujący gospo-

łej współpracy, stworzeniu systemu preferencyjnych

darkę wodno-ściekową miasta. Dostosowanie do

warunków dla inwestorów, rozbudowie infrastruktury

restrykcyjnych wymogów Unii Europejskiej sprawi-

technicznej oraz dostępowi do wykwalifikowanej ka-

ło, że Szczecin zniknął z bałtyckiej mapy hot spots.

dry, przedsiębiorcy chętniej wybierają Szczecin na

Inwestycja przyczyniła się do redukcji zanieczysz-

centra swoich usług, a miasto zyskało kilkaset tysię-

czenia Morza Bałtyckiego i Odr y oraz obniżenia

cy metrów kwadratowych najnowocześniejszych po-

zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i po-

wierzchni biurowych.

wierzchniowych.
W Szczecińskim Parku Naukowo‑Technicznym dziaUruchomiono proces projektowania i wdrażania długo-

łalność prowadzą firmy badawcze specjalizujące się

terminowej strategii zarządzania marką miasta Szczecin

w smart rozwiązaniach w błękitnym sektorze. Jedna

Floating Garden 2050, a także trzyletni proces konsul-

ze spółek typu spin-out specjalizuje się np. w bu-

tacji społecznych programu Szczecin 2020, zawierają-

dowie systemów geoinformatycznych (Rzeczny Sy-

cego kierunki rozwojowe miasta w perspektywie finan-

stem Informacyjny) oraz pomiarach hydrograficz-

sowej UE 2014–2020.

nych, projektuje ergonomiczne interfejsy graficzne.
Kolejna może pochwalić się opracowaniem NAVDEC

Od 2006 r. miasto intensywnie zmienia swoje obli-

– systemu wspomagania decyzji w sytuacjach ko-

cze, realizując ambitny program inwestycyjny. Zna-

lizyjnych na morzu. To superinteligentna nawigacja

czącej poprawie uległa infrastruktura drogowa, po

szczecińskich wynalazców, która nie tylko na bie-

Szczecinie kursują nowoczesne tramwaje i autobusy,

żąco analizuje sytuację na morzu, opierając się na

przybyło kilkadziesiąt kilometrów dróg rowerowych,

dowolnym satelitarnym systemie pozycjonowania

wielką popularnością cieszy się Bike_S – szczeciński

i informuje nawigatora statku o zagrożeniu, ale tak-

rower miejski, wdrożony jako zwycięski projekt bu-

że podpowiada mu, jak powinien się zachować, jaki

dżetu partycypacyjnego. Szczecin szczyci się nową

manewr wykonać, by uniknąć wypadku. Kluczowym

siedzibą Filharmonii Szczecińskiej, która zbiera naj-

elementem systemu NAVDEC jest utworzona baza

wyższe noty w prestiżowych konkursach architekto-

wiedzy nawigacyjnej, która uwzględnia przepisy dro-

nicznych, nowoczesną halą widowiskowo-sportową

gi morskiej, zasady dobrej praktyki morskiej, kryte-

Azoty Arena czy olimpijską pływalnią Floating Are-

ria analizy i oceny sytuacji nawigacyjnej stosowane

na, będącą miejscem rozgrywania wielu prestiżo-

przez ekspertów nawigatorów.

wych zawodów pływackich. Wielką atrakcją okazały
się odnowione bulwary nad Odrą, będące efektem

Dużym wyzwaniem dla Unii Europejskiej w latach

konsekwentnych działań miasta służących przybli-

2014–2020 będzie integracja systemów por to-

żeniu Szczecina ku wodzie i wyeksponowaniu jego

wych, systemów do obsługi celnej oraz wdroże-

unikalnych walorów.

nie nowych usług związanych z przechowywaniem,
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przetwarzaniem i transferem dużej ilości danych

Miasto wykorzystuje potencjał naukowo-badawczy za-

w ymienianych elektronicznie pomiędzy klientami

chodniopomorskich uczelni, ale ze swojej strony do-

i dostawcami usług w obrocie morskim, a wdroże-

strzega też potrzeby branży morskiej i wspiera rozwój

nia IT będą skupiały się na kwestiach związanych

specjalistycznych kadr morskich w zawodach okręto-

z efektywnością i bezpieczeństwem biznesu mor-

wych i technicznych.

skiego. Liczymy, że szczecińskie firmy wejdą na
rynek globalny.

Szczecin organizuje prestiżowe konferencje, takie jak
Waterfront 2013 czy III Międzynarodowy Kongres Mor-

W realizacji są kolejne inwestycje. Spółki tworzące

ski, gromadzące uznanych specjalistów z wielu dzie-

tzw. morską strefę przemysłową w Szczecinie, wspól-

dzin i podejmujące istotne kwestie dla gospodarki

nie z samorządem zmierzają do rewitalizacji przemysło-

morskiej w Polsce.

wej północnych dzielnic (firmy tam ulokowane produkują m.in. konstrukcje stalowe, chwytaki do dźwigów

Miasto kilkukrotnie było gospodarzem największej

kontenerowych i pogłębiarki denne). Na terenie mia-

plenerowej imprezy o charakterze morskim – fina-

sta funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne:

łów regat The Tall Ships Races (2007, 2013), gosz-

Szczecińska Podstrefa SSE Euro -Park Mielec oraz

cząc dziesiątki największych i najpiękniejszych ża-

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

glowców świata. Por t Szczecin na stałe wpisał

które udostępniają tereny przede wszystkim pod in-

się w mapę wydarzeń TSR jako „przyjazny port”,

westycje produkcyjne typu greenfield, brownfield oraz

a szczecińska żeglarska młodzież coraz liczniej bie-

built-to-suit.

rze udział w regatach, wielokrotnie zdobywając najwyższe trofea. Jest także znanym w całej Polsce

W szczecińskim ośrodku akademickim studiuje

i Europie Bałtyckim Centrum Jachtingu, stając się

rocznie około 60 000 studentów. Nasze uczelnie

miejscem atrakcyjnym dla polskich i zagranicznych

wyższe stale poszerzają swoją ofertę edukacyjną.

turystów.

Studenci i kadra naukowa korzystają z wielu programów stypendialnych, praktyk w instytucjach za-

Na tle innych miast portowych nie odstajemy od

granicznych lub wymiany nauczycieli akademickich

trendów ogólnoświatowych. Trwająca już od kilku lat

w celu doskonalenia kompetencji zawodowych, za-

transformacja obszarów nadwodnych jest postrzega-

równo w ramach podpisanych umów międzyuczel-

na jako olbrzymia szansa rozwojowa dla miasta. Pro-

nianych, jak i Programu Erasmus, największego eu-

mocja Szczecina jako destynacji morskiej wymaga

ropejskiego programu edukacyjnego skierowanego

kontynuacji poprawy dostępności dla statków pasa-

do szkolnictwa w yższego. Wśród dwustronnych

żerskich oraz lepszego wykorzystania walorów miasta

umów znajdujemy wiele renomowanych uczelni

– w postaci produktów poprawiających pozycję na

i centrów naukowo-badawczych z RMB, w tym z Li-

rynku turystyki, w tym cruisingowej, żeglarskiej i bar-

twy, Łotwy, Niemiec, Rosji oraz Szwecji – współpra-

gingowej. Niezbędne staje się pilne pogłębienie toru

ca obejmuje z reguły prowadzenie wspólnych ba-

wodnego w Szczecinie do głębokości 12,5 m i przy-

dań i projektów. To szczególnie ważne, bo wspólna

gotowanie nabrzeży.

realizacja projektów badawczo-rozwojowych stwarza możliwość budowania platform współpracy na-

W sferze gospodarczej, dla samorządu ważne jest

uki i przemysłu na rzecz rozwoju i komercjalizacji

sprzyjanie tworzeniu platformy kooperacyjnej i mak-

wiedzy.

symalne ułatwianie kontaktów biznesowych pomiędzy
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podmiotami zrzeszonymi w klastrach i organizacjach

i europejskiej oraz rozbudowa miejskiego potencjału

polskiej i bałtyckiej gospodarki morskiej, współpra-

logistycznego ukierunkowana na poprawę standardów

cy szczególnie w ramach R&D, produkcji, inwestycji

obsługi w pasażerskiej komunikacji publicznej i trans-

i wdrażania projektów. Miasto odgrywa rolę platfor-

porcie towarów.

my koordynacji zamierzeń, planów, projektów inwestycyjnych oraz planów, działań w zakresie remontów,

To tylko niektóre przykłady realizowanych w Szczeci-

przebudowy infrastruktury, pełnego przygotowania te-

nie działań na rzecz rozwoju transgranicznej metropolii

renów inwestycyjnych, stymuluje tworzenie potencja-

bałtyckiej. Miasta bałtyckie, ucząc się wzajemnie od

łu kompetencji logistycznych przedstawicieli tzw. klasy

siebie i czerpiąc z doświadczeń sieci miejskich w roz-

metropolitalnej (wysoko wykwalifikowanych menedże-

woju i wymianie wiedzy, przyczyniają się aktywnie do

rów, uczelni, twórców kultury i pracowników mediów).

integracji RMB.

Wspiera również przepływy w sieciach gospodarczych oraz kontakty między podmiotami gospodarczymi zrzeszonymi w Północnej Izbie Gospodarczej,
podejmuje działania na rzecz rozwoju infrastruktury
otoczenia biznesu.
Najważniejszym w yzwaniem najbliższej przyszłości będzie integracja układu transportowego miasta
i poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej
budującej węzeł komunikacyjny o randze krajowej

Piotr Krzystek,
radca prawny, menedżer, absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Prezydent Szczecina od 2006 r. Jest inicjatorem
wielu przedsięwzięć. Uruchomił proces
projektowania i wdrażania długoterminowej strategii
zarządzania marką miasta Szczecin Floating Garden
2050, także zakrojony na niespotykaną dotychczas
skalę trzyletni proces konsultacji społecznych
programu Szczecin 2020, zawierającego
kierunki rozwojowe miasta w perspektywie
finansowej UE 2014–2020.
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Wdrażanie
odpowiedzialnego
transportu morskiego

Wojciech Szczurek,
Prezydent Miasta Gdyni,
Prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej

by Andrzej Gojke

O konieczności wdrażania odpowiedzialnego trans-

R

portu morskiego świadczy fakt, że Bałtyk jest jednym z najbardziej eksploatowanych pod względem
ząd RP przyjął w marcu 2015 r. uchwa-

transportowym mórz świata. Przebywa na nim rów-

łę nr 33/2015 Polityka morska Rzeczypospo-

nocześnie około 2000 statków, w tym tzw. baltmaxy

litej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do

– największe, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk.

2030 r.).

Postępująca rozbudowa Kanału Kilońskiego oraz świa-

Tym samym po raz pierwszy w swojej historii Polska

towe trendy obniżania kosztów transportu morskiego

przyjęła całościowe podejście do spraw morskich,

przez wzrost pojemności statków zwiększą intensyw-

szczególnie bałtyckich. Wszystkie narodowe strategie

ność żeglugi na Bałtyku.

dotyczące aktywności Polski na morzu otrzymały spój-

Prognozy HELCOM przewidują dwukrotny wzrost prze-

ny kierunek i ramy polityczne. Co ważne, nasza polity-

wozów towarów na Bałtyku jeszcze w tej dekadzie.

ka morska służy europejskiej. Co jeszcze ważniejsze,

Czy wzrośnie bezpieczeństwo na morzu, z wszystkimi

polityka morska jest prowadzona na całym terytorium

konsekwencjami dla środowiska naturalnego, a więc

państwa – nie tylko w regionach nadmorskich.

i zdrowia mieszkańców terenów nadbrzeżnych? To
wyzwanie wymagające odpowiedzialności wszystkich

Dokument przyjmuje m.in. zadanie zwiększenie kon-

użytkowników Bałtyku jako drogi wodnej.

kurencyjności transportu morskiego jako „najbardziej
ekologicznego, a zarazem najbardziej ekonomicznego

Bałtyk jest akwenem szczególnie wrażliwym na zanie-

rodzaju transportu”.

czyszczanie.
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Z drugiej strony jest regionem wzorcowej współpracy

cia konkurencyjnego i zasobooszczędnego syste-

politycznej, terytorialnej czy transgranicznej, prowadzonej

mu transportu” – zapisanego w tzw. białej księdze

przez wiele podmiotów publicznych, w tym samorządy,

transportu z 2011 r.

szkoły i uczelnie, organizacje obywatelskie, biznes.

Już pierwsze zdanie tego dokumentu tłumaczy roz-

Bogata i burzliwa historia, unikatowa tożsamość kul-

mach i znaczenie przedsięwzięcia: „Transport stano-

turowa, wspaniałe walory turystyczne wykształciły sil-

wi fundament naszej gospodarki i społeczeństwa”.

ną i żywą „wspólnotę bałtycką” atrakcyjną dla innych

Cele i zadania przyjęte w planach prac mają być

makroregionów.

osiągnięte w ciągu zaledwie 15 lat.

Slogan „Region Morza Bałtyckiego – regionem Euro-

Korytarze TEN-T ustanowił Parlament Europejski

py XXI wieku” staje się rzeczywistością. Bałtyk jest nie-

w 2013 r., wprowadzając jednocześnie nową, słusz-

mal wewnętrznym morzem UE. Kraje skandynawskie

ną zasadę, że to porty morskie wyznaczają trasy

i Niemcy należą do światowych liderów innowacyjności.

połączeń lądowych.

Pozostałe kraje regionu, szczególnie największy (pod

Formuła korytarzy multimodalnych oznacza ca-

względem liczby mieszkańców) – Polska, pozyskują

łościowe podejście do spraw transpor tow ych

w swoich bałtyckich sąsiadach atrakcyjnych partne-

w szerokiej strefie ich oddziaływania. Jednolite

rów współpracy – zmniejszając różnice, jakie je dzielą.

standardy i wskaźniki sieci TEN-T stworzą system transportowy w całym obszarze Unii Eu-

Dwa ważne fakty istotnie dynamizują rozwój odpowie-

ropejskiej, służąc nieograniczonej mobilności

dzialnego transportu morskiego na Bałtyku.

i wzrostowi gospodarczemu.

• Parlament Europejski przyjął w 2009 r. prekursorską

Z kolei „autostrada morska” jest „pływającą in-

Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego (RMB).

frastrukturą” TEN-T. To żegluga bliskiego zasięgu

Zawiera ona 80 tzw. projektów flagowych współ-

o najwyższej europejskiej wartości dodanej. Słu-

pracy, m.in. dotyczących rozwoju odpowiedzialnego

ży połączeniu różnych lądowych korytarzy trans-

transportu.

portowych, łącząc wszystkie regiony europejskie

Dokument ten stał się podstawą projektów wspól-

ze sobą.

nego rozwiązywania problemów, w tym dostępno-

Liczba „autostrad morskich” obsługiwanych przez

ści komunikacyjnej RMB, euroregionów, regionów

port morski ustali jego pozycję jako węzła kilku ko-

i miast, efektywności i atrakcyjności transportu –

rytarzy transportowych.

szczególnie żeglugi, w tym rozwijania unijnej inicja-

Takie podejście oznacza, że gdyńskie „autostrady

tywy „autostrad morskich”.

morskie” mogą doprowadzić do Gdyni ładunki i pa-

Jedną z pierwszych „autostrad morskich” RMB, słu-

sażerów korzystających również z innych korytarzy

żącą rozwojowi inicjatywy UN ECE – TEM (autostra-

transportowych.

da Ateny – Oslo), była „autostrada morska” Gdynia
– Karlskrona.

Trzy z dziewięciu korytarzy obejmują RMB. Akwen Mo-

• Komisja Europejska dokonała w czerwcu 2015 r. nad

rza Bałtyckiego jest więc strefą wręcz idealną dla roz-

Bałtykiem (w Rydze) – oficjalnej prezentacji tzw. pla-

woju żeglugi bliskiego zasięgu i „autostrad morskich”,

nów prac dla dziewięciu korytarzy multimodalnych

gdyż:

transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

1) charakteryzuje się bardzo długą linią brzegową

Rozpoczęto bezprecedensowe przedsięwzięcie go-

i licznymi portami, szczególnie w Skandynawii;

spodarcze w historii Europy, a przynajmniej Unii

2) kraje skandynawskie są prekursorami „zielonych ko-

Europejskiej. Wynika ono z „Dążenia do osiągnię-

rytarzy transportowych”, promując transport morski
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jako najtańszy, najbardziej przyjazny dla środowiska

portowy korytarza północ–południe, zdolny do kreowa-

rodzaj transportu;

nia przewag rynkowych”.

3) porty południowego Bałtyku staną się portami spi-

W konsekwencji strategia zakłada przejście z do-

nającymi „autostrady morskie” z „autostradami wod-

tychczasowego modelu funkcjonowania portu w port

nymi”, dzięki największym rzekom regionu – Wiśle

IV generacji w Unii Europejskiej.

i Odrze. Powstają już statki hybrydowe – morsko-

Działania te wpisują się w katalog działań o charakte-

-rzeczne. To będzie rewolucja w transporcie RMB.

rze legislacyjno-organizacyjnym, służących:
1) zwiększeniu uprawnień podmiotów zarządzających

Kolejny wymiar polityki morskiej to porty – europejskie

portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla

„motory wzrostu”, zatrudniające setki tysięcy specjali-

gospodarki narodowej;

stów. Porty generują miejsca pracy w wielu sektorach

2) poprawie dostępu do portów morskich przez wdro-

gospodarki związanej z żeglugą, również na głębokim

żenie standardów UE w zakresie klasy i przepusto-

zapleczu. To również bardzo ważny element dziedzi-

wości dróg, linii kolejowych i dróg wodnych śródlą-

ctwa kulturowego setek miast europejskich, integrują-

dowych;

cego społeczności lokalne wokół „uprawy morza”.

3) integracji służb i procedur występujących na terenie

Polska ma w tym zakresie pozycję dość niską. Cztery

portu, aby nie były barierą administracyjną dla mo-

porty polskie obsługują zaledwie 29% rynku, a w seg-

bilności towarowej i pasażerskiej.

mencie towarów konteneryzowanych jeszcze mniej –
około 26%.

Szczupłość terenów portowych i prywatyzacja terminali

Największymi portami kontenerowymi dla polskiej go-

nadały priorytet obsłudze statków towarowych. Tymcza-

spodarki pozostają porty Morza Północnego. Domina-

sem rosnące znaczenie żeglugi pasażerskiej w komuni-

cję tych portów zwiększy rozbudowywana przez nie

kacji przybrzeżnej i pełnomorskiej, a przede wszystkim

sieć terminali kontenerowych na zapleczu portów pol-

wymogi unijne stawiają przed Gdynią wyzwanie równo-

skich. To wyzwanie również dla Gdyni, potrzebującej

rzędnego traktowania statków pasażerskich.

lądowej infrastruktury „autostrad morskich”.

Zdecydowanie brakuje w strukturze portu wyspecjalizo-

Wkrótce Komisja Europejska przedstawi plan wdra-

wanej strefy obsługi pasażerów – „Portu Pasażerskiego”.

żania unijnej polityki w zakresie „autostrad morskich”,

Ten segment usług portowych jest szczególnie ważny

służący:

dla całego obszaru metropolitalnego, a nawet kraju,

1) ograniczeniu kongestii w transporcie lądowym;

gdyż Gdynia może i powinna rozwijać się jako port

2) zwiększeniu udziału zrównoważonych technologii

bazowy statków pasażerskich, zwiększając ich liczbę

transportowych (transport wodny);

i organizując – wycieczki do atrakcyjnych miejsc w kra-

3) zwiększeniu efektywności i wydajności transportu;

ju – dzięki pobliskim portom lotniczym.

4) poprawie dostępności regionów peryferyjnych.

Realne jest też przywrócenie transbałtyckich i transeuropejskich pasażerskich połączeń kolejowo-morskich

Kluczowe w y z wanie z wią zane z „autostradami

przez Gdynię (np. śladem „Nord-Süd Express”).

morskimi” – niezwłoczny i efektywny transfer pojazdów
przez miasto – wymaga zmiany systemu zarządzania

Kolejnym wyzwaniem dla portu jest wdrożenie techno-

portami morskimi w Polsce.

logii intermodalnych.

W tym kierunku idzie przyjęta w 2014 r. Strategia roz-

Transport intermodalny podnosi jego atrakcyjność,

woju Portu Gdynia do 2027 roku: „Port Gdynia jako

głównie na bardzo wymagającym rynku bałtyckim,

uniwersalny port multimodalny, logistyczny węzeł trans-

gdzie technologia ta dotyczy 30–40% ogółu przewo-
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zów. Ponadto technologia ta „wypiera” transport dro-

Dzięki temu, Gdynia posiada sieć kąpielisk morskich,

gowy z przewozów na dalsze odległości, co jest celem

pozwalających korzystać z dobrodziejstwa nadmor-

polityki Unii Europejskiej.

skiego położenia.

Zadanie to jest jednak wykonalne pod warunkiem po-

Szybko rośnie popularność żeglarstwa przybrzeżnego

wstania sieci terminali intermodalnych, połączonych

– szczególnie wśród najmłodszych. Program Gdyńskie-

z portem szybkimi, tanimi i bezpiecznymi połączenia-

go Centrum Sportu – „Gdynia na Fali” rozwija zainte-

mi kolejowymi.

resowanie żeglarstwem morskim wśród najmłodszych

Port gdyński dysponuje już dwoma terminalami spe-

gdynian. Zainteresowanie to rozwijają w praktyce

cjalizującymi się w organizacji bezpośrednich połączeń

gdyńskie kluby żeglarskie, mające doskonałe warunki

intermodalnych towarów w kontenerach – BCT i GCT.

do organizacji szkoleń i zawodów, a także uczestni-

Dotychczas jednak infrastruktura kolejowa i drogowa

cząc w zawodach międzynarodowych.

nie spełniają wszystkich warunków transportu intermo-

Gdyńskie Centrum Sportu, jako gospodarz „Mariny

dalnego. Nie są dotychczas wdrożone europejskie sy-

Gdynia”, organizuje dla dorosłych miłośników płetwo-

stemy organizacji tworzące tzw. pierwszą/ostatnią milę.

nurkowania doroczne sprzątanie dna mariny.

Problem ten rozwiąże wspomniany plan prac dla kory-

Działając w ramach partnerstwa z gminami sąsiednimi

tarza Bałtyk – Adriatyk.

i Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni, rozwijamy inicjatywę „Akwarium Gdyńskie”, jako doroczne „Spotkania

Chociaż charakterystycznym krajobrazem portowym są

z Morzem Bałtyckim” – organizowane dla drugich klas

nabrzeża i statki, port gdyński to także tereny prze-

szkół podstawowych i gimnazjalnych. Upowszechniana

mysłowe, w tym podstrefa ekonomiczna Bałtycki Port

jest wiedza o morzu, jego wymaganiach i zagrożeniach,

Nowych Technologii.

najczęstszych przykładach naruszania ekosystemu.

Porty stymulują rozwój przemysłów przyportowych

Mający w Gdyni siedzibę Wydział Oceanografii Uni-

(„niebieska gospodarka”), opartych na handlu mor-

wersytetu Gdańskiego organizuje „Spotkania” – już dla

skim, wykorzystanie zasobów mineralnych środowiska

drugich klas licealnych. Wspólnie z Greenpeace Pol-

morskiego, produkcję i remonty statków i innych kon-

ska przygotowujemy unikatowy rezerwat morski „Kępa

strukcji (off shore).

Redłowska”, przylegający do rezerwatu lądowego.

Gdynia i gminy sąsiadujące zarezerwowały rozległe

Działania edukacyjne prowadzi też w szerokim zakre-

tereny na rozwój przemysłów przyportowych oraz

sie Związek Miast i Gmin Morskich, którego jesteśmy

tzw. logistycznego centrum kompetencji, używające-

członkiem.

go marki „Dolina Logistyczna”.

Bałtyk jest niezwykły, więc powinien być dla wszystkich.

Mamy jednak świadomość, że przestrzeń portu morskiego zostanie kiedyś całkowicie zagospodarowana
i rozwijanie działalności portowej będzie możliwe już
poza Gdynią i „Doliną Logistyczną” – może nawet na
południu kraju.
Dlatego przywiązujemy takie znaczenie dla „Polityki
morskiej RP”.
Samorząd Gdyni stosuje odpowiedzialne podejście,
pozwalające zdrowo i bezpiecznie żyć nad Bałtykiem
– teraz i w przyszłości. Nasza gospodarka wodno-

Wojciech Szczurek,
Prezydent MIasta Gdyni, doktor prawa, absolwent
Uniwersytetu Gdańskiego, z zawodu sędzia.
Pracował w Sądzie Rejonowym w Gdyni w wydziale
cywilnym, był przewodniczącym tego wydziału.
Był radnym, Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni.
Inicjator powołania Metropolitalnego Forum Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA,
którego celem jest współpraca działających w nim
samorządów na rzecz rozwoju Pomorza. Wiceprezes
Zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny
Gdańsk–Gdynia–Sopot.

-ściekowa chroni Bałtyk przed skażeniem.
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Korytarz Bałtyk – Adriatyk
– wehikuł rozwoju
dla Europy Środkowej

Ryszard Świlski,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów
Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk,
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
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korytarzy transportowych. Jednym z nich jest droga
bursztynowa (Amber Route), zwana dziś korytarzem
Bałtyk – Adriatyk (KBA), a drugim jest Via Hanseatica

M

łącząca porty morskie i ośrodki miejskie na południowym brzegu Bałtyku.

agia miejsca nie jest gwarancją

sukcesu

W związku z tym, że oba wymienione połączenia są
ważnymi elementami transeuropejskiej sieci transpor-

Z pomorskiego punktu widzenia miejsce (lokalizacja)

towej TEN-T, można powiedzieć, iż w zasadzie lo-

zawsze miało, ma i będzie miało istotne znaczenie.

kalizacja naszego regionu jest perfekcyjna. Jednak,

Tak było już 500 lat temu, kiedy stolica naszego re-

jak uczą doświadczenia innych krajów i regionów,

gionu – Gdańsk – była jedną z największych metro-

dobra lokalizacja w sieci transportowej nie jest ani

polii i portów morskich na Bałtyku oraz jedyną metro-

receptą na sukces, ani jego gwarancją. Szanse na

polią i portem w Rzeczypospolitej. Tak było również

sukces rozwojowy można wykorzystać wtedy, gdy

w ostatnich wiekach, gdy Gdańsk dwukrotnie stawał

odejdziemy od traktowania korytarza transportowego

się wolnym miastem, a więc wyspą ekonomicznie

jako wiązki infrastrukturalnej zapewniającej wyłącz-

uzależnioną od dobrej jakości połączeń transporto-

nie funkcje transportowe. Należy go taktować jako

wych. Tak było wtedy, gdy po odzyskaniu niepodle-

oś strefy rozwojowej, a więc obszaru dynamicznego

głości w 1918 r. polskie władze podjęły decyzję lo-

wzrostu, którego funkcjonowanie i perspektywy zale-

kującą się w kategorii geopolitycznej innowacji, jaką

żą m.in. od efektywności i jakości infrastruktury oraz

była budowa miasta i portu w Gdyni. Tak było wresz-

usług transportowych.

cie wtedy, gdy w okresie zimnej wojny Trójmiasto
stało się bramą do Polski i do innych krajów bloku

Efektywne multimodalne korytarze transportowe oraz

wschodniego – umożliwiającą nie tylko import i eks-

tworzące się w ich otoczeniu strefy przyśpieszone-

port towarów, ale także zdolną do „importu” wolno-

go wzrostu gospodarczego są jednym z kluczowych

ści i demokracji oraz „eksportu” idei Solidarności. Tak

czynników trwałego i dynamicznego rozwoju regionów

również jest dzisiaj, kiedy obszar metropolitalny Trój-

Unii Europejskiej. Są one jednym z filarów sprawnie

miasta, ale i całe województwo pomorskie lokuje się

funkcjonującej gospodarki rynkowej, stwarzając warun-

w sferze oddziaływania dwóch ważnych dla Europy

ki dla uczciwej konkurencji w skali całej Unii Europej-
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skiej. Tak też właśnie staramy się od wielu lat patrzeć

Europejska dyskusja na temat przyszłości TEN-T

w Pomorskiem na znaczenie, funkcjonowanie i plany

zaowocowała odejściem od identyfikacji i realiza-

rozwoju KBA.

cji pojedynczych i nieskoordynowanych ze sobą
przedsięwzięć, na rzecz podejścia zintegrowanego,

TEN-T jako krwiobieg gospodarki

ukierunkowanego na budowanie efektywnych multi-

Unii Europejskiej

modalnych korytarzy transportowych o transnarodowym charakterze. Jednym z dziewięciu najważniej-

TEN-T to jedna z najważniejszych sieci infrastruktu-

szych korytarzy w Unii Europejskiej ustanowionych

ralnych w Unii Europejskiej, mająca docelowo odgry-

w 2013 r. jest KBA.

wać rolę integratora przestrzeni wspólnotowej. Ma ona
umożliwić realizację podstawowych swobód w zakresie przepływu osób i towarów, przyczyniając się do
wzrostu powiązań gospodarczych i społecznych Wspólnoty z korzyścią dla wszyst-

Rysunek 1. Korytarz Bałtyk – Adriatyk

kich regionów Unii Europejskiej. Sprawność
TEN-T jest jednym z kluczowych warunków
wdrożenia wszystkich zasad jednolitego
rynku europejskiego.
W Unii Europejskiej istnieje duża – choć
mniejsza niż w USA – transportowa luka inwestycyjna, która stanowi wyrażoną w pieniądzu różnicę między obecnym (często
pogarszającym się) a docelowym stanem
najważniejszych elementów sieci transportowej. Luka ta, którą szacuje się na
460–500 mld euro do roku 2030, tworzy
dobre warunki dla przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze transportu. Pobudzają one wzrost gospodarczy i – w przeciwieństwie do wielu innych obszarów – mają
zdolność do tworzenia trwałych miejsc pracy, nie tylko w fazie budowy, ale także eksploatacji. Dlatego rozwój TEN-T powinien
być traktowany jako jedno z kół zamachowych dla poprawy konkurencyjności oraz
spójności terytorialnej i konwergencji ekonomicznej w Unii Europejskiej, a także jako
jeden z kluczowych obszarów generujących
wysoki popyt na rozwiązania innowacyjne
(nie tylko w sferze technologicznej).

Źródło: http://ec.europa.eu/transport.
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Korytarz Bałtyk – Adriatyk jako

Z jednej strony są to regiony o szczególnie wysokim

katalizator zmian w Europie Środkowej

poziomie rozwoju gospodarczego (głównie we Włoszech i Austrii), z drugiej zaś – regiony o względnie

Kor ytarz Bałtyk – Adriatyk może odegrać bardzo

niskim poziomie bogactwa, ale o wysokiej dynamice

istotną rolę jako jedna z najważniejszych dźwigni

pozytywnych zmian gospodarczych (głównie w Pol-

rozwojowych Europy Centralnej. Ten liczący oko-

sce i na Słowacji). Między tymi dwoma grupami re-

ło 2400 km kor ytarz łączy bardzo zróżnicowane

gionów wytwarza się różnica potencjałów sprzyjająca

regiony Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii

wzmożonej aktywności transportowej na linii północ

i Włoch.

– południe.

Rysunek 2. Różnice w potencjale gospodarczym (po lewej) oraz różnice w dynamice rozwoju gospodarczego
(po prawej) regionów leżących w strefie korytarza Bałtyk – Adriatyk

Źródło: opracowanie własne/Eurostat.

Innym ważnym czynnikiem jest dynamiczny wzrost wy-

układ transportowo-logistyczny w Europie Zachodniej,

miany handlowej między Europą a Azją – jest ona teraz

choć względnie efektywny, to jednak „produkuje” coraz

już blisko dwukrotnie większa niż wymiana z Ameryką

większą kongestię transportową i emituje coraz wię-

Północną. Poza tym w Europie obserwujemy przesuwa-

cej zanieczyszczeń. Kompleksowe usprawnienie KBA

nie się przemysłowego centrum na wschód (m.in. do

może zatem przynieść silniejszą dyfuzję pozytywnych

Polski, Czech i na Słowację), a dodatkowo obecny

impulsów gospodarczych płynących z tego korytarza.
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Korytarz Bałtyk – Adriatyk jako kluczowa

sce powierzchni magazynowej. Oczywiście nie moż-

oś rozwojowa Polski

na zakładać, że cała ta infrastruktura pracuje tylko na
rzecz KBA, należy bowiem pamiętać, że jest ona tak-

Regiony leżące w strefie oddziaływania KBA są kluczowe

że zaangażowana w obsługę połączeń na kierunku

z punktu widzenia funkcjonowania polskiej gospodarki.

wschód – zachód. Warto jednak podkreślić, że prze-

Strefa oddziaływania KBA w Polsce jest przeciętnie silniej-

pływy transportowe w KBA są istotnymi impulsami

sza gospodarczo niż cały kraj, obejmuje 65% powierzch-

zarówno dla poprawy spójności gospodarczej kraju,

ni, prawie 72% populacji, a także 76% przedsiębiorstw

jak i dla wzmocnienia jego konkurencyjności i siły ze-

i 80% ich inwestycji. Ma to przełożenie na rankingi atrak-

wnętrznych powiązań.

cyjności inwestycyjnej poszczególnych części kraju – dla
przykładu aż osiem z jedenastu najbardziej atrakcyjnych

Te zewnętrzne powiązania przekładają się m.in. na

podregionów w zakresie inwestowania w zaawansowane

towarowe strumienie importowe i eksportowe w rela-

technologie leży w strefie oddziaływania KBA.

cjach Polski z innymi krajami KBA, które od lat dynamicznie rosną. W latach 2006–2013 nasza wymia-

Analizując infrastrukturę okołotransportową w stre-

na handlowa z tymi krajami wzrosła ponaddwukrotnie,

fi e KBA w Polsce, należy podkreślić, że zlokalizo-

przy czym ze Słowacją aż o blisko 200%, zaś z Wło-

wana jest w niej przytłaczająca większość terminali

chami o mniej więcej 120%. Wysoki był też wzrost

multimodalnych oraz prawie 100% dostępnej w Pol-

wymiany handlowej z krajami regionu bałtyckiego, on
także wygenerował dodatkowe stru-

Rysunek 3. Atrakcyjność inwestycyjna polskich subregionów leżących

mienie transportowe w KBA. Można

w strefie korytarza Bałtyk – Adriatyk

więc przyjąć założenie, że wyższa
sprawność KBA w Polsce sprzyjałaby szybszemu wzrostowi przewozów w handlu zagranicznym Polski
i w tranzycie.

Plan działań dla korytarza
Bałtyk – Adriatyk oraz rola
regionów
Regiony znajdujące się w strefie
oddziaływania KBA od dawna zdają
sobie sprawę, jak wielkie znaczenie dla ich przyszłości może mieć
efek t y wność i konkurencyjność
tego korytarza. Już 6 października 2009 r. czternaście regionów
z Polski, Czech, Słowacji, Austrii
i Włoch podpisało porozumienie na
rzecz niezwłocznej realizacji korytaŹródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

rza kolejowego Północ – Południe.
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Z kolei 3 grudnia tego samego roku dziewięć regio-

zane z realizacją Planu działania. Nakłada to na wiele

nów z Polski, Czech i Austrii podpisało deklarację

podmiotów publicznych i niepublicznych w Polsce od-

podkreślającą rangę autostrady Gdańsk – Brno –

powiedzialność za skuteczną, skoordynowaną i racjo-

Wiedeń. Ponadto w 23 czerwca 2010 r. podpisa-

nalną kosztowo realizacją kluczowych przedsięwzięć

no porozumienie marszałków siedmiu polskich re-

transportowych.

gionów związanych z KBA, które 30 marca 2012 r.
przekształciło się w Stowarzyszenie Polskich Regio-

Spojrzenie w przyszłość

nów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.
Formuła stowarzyszenia umożliwia m.in. skuteczniej-

Sprawny i bezpieczny KBA może w niedługim czasie

szą reprezentację strategicznych interesów gospo-

stać się ważnym napędem rozwojowym dla znaczące-

darczych polskich regionów w krajowych i między-

go obszaru Europy Środkowej, wzmacniając jej pozycję

narodowych pracach związanych z KBA.

na globalnym rynku wymiany towarowej. Istnieją obecnie warunki polityczne, ekonomiczne i finansowe, aby

Zarówno te opisane wyżej, jak i inne formy aktywno-

KBA – dzięki znaczącej zmianie skali i struktury stru-

ści regionów położonych wzdłuż KBA sprawiły, że głos

mieni transportowych – w większym niż dotąd stopniu

szczebla regionalnego – obok głosu rządów państw,

pozytywnie oddziaływał na gospodarki krajów i regio-

portów, gestorów infrastruktury i Komisji Europejskiej –

nów, przez które przebiega. Zdyskontowanie korzy-

był wyraźnie obecny w toczonej na tzw. forum koryta-

ści KBA będzie możliwe, o ile nastąpi skoordynowana

rza debacie na temat planu działań dla KBA. Ostatecz-

między zainteresowanymi państwami i regionami oraz

nie plan, w wersji przygotowanej przez koordynatora

skuteczna realizacja Planu działań, a także o ile do

KBA – Kurta Bodewiga, został zaakceptowany przez

strefy oddziaływania KBA uda się przyciągnąć aktyw-

Austrię, Czechy, Polskę, Słowację, Słowenię i Włochy

ności gospodarcze kreujące wysoką wartość dodaną,

w maju 2015 r.

wymagające wysokiej jakości zasobów pracy i uzależnione od wysokospecjalistycznych lub wiedzochłon-

Plan zidentyfikował wstępnie 350 inwestycji o wartości

nych usług w zakresie mobilności bądź dostarczające

blisko 60 mld euro, które powinny być zrealizowane

te usługi.

w horyzoncie roku 2030, przy czym 52% tej kwoty
dedykowano transportowi kolejowemu. Plan koncentru-

Województwo pomorskie było i pozostanie inicjato-

je się na odcinkach transgranicznych (w tym czterech

rem oraz aktywnym uczestnikiem wszelkich inicjatyw

z udziałem Polski), na przejściu przez Alpy (dwa tune-

prowadzących do wzrostu znaczenia KBA w Polsce

le), na dowiązaniu portów do sieci TEN-T (tzw. last mile

i w Europie.

conncetions) i na poprawie sprawności funkcjonowania
tzw. węzłów miejskich, a także na pełnym wdrożeniu
Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na całej długości KBA.
W związku z tym, że największy fragment KBA leży
w Polsce, a dodatkowo w naszym kraju wciąż pozostaje do wypełnienia największa luka transportowa
w zakresie funkcjonowania tego korytarza, to właśnie
w Polsce skoncentrują się największe wydatki zwią-

Ryszard Świlski,
wieloletni samorządowiec, pełniący funkcję
m.in. Przewodniczącego Rady Powiatu Gdańskiego
oraz zastępcy Burmistrza Miasta Pruszcza
Gdańskiego. Od 2010 r. radny Sejmiku Województwa
Pomorskiego i jednocześnie członek Zarządu
Województwa Pomorskiego. Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza
Transportowego Bałtyk – Adriatyk, reprezentującego
interesy regionów leżących w strefie wpływów
korytarza w Polsce.
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Nowoczesny
i konkurencyjny polski
przemysł stoczniowy
na światowym rynku
statków

Jerzy Czuczman,
Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB

S

Temat wypowiedzi jest próbą zmierzenia się z po-

tatek a obiekt pływający

wszechnie panującą opinią o polskim przemyśle
stoczniowym. Użycie słów „nowoczesny i konku-

Współczesny polski przemysł stoczniowy w grupie firm

rencyjny” oddaje bardzo trafnie jego obecną istotę.

prywatnych determinujących jego lwią część przycho-

Pewnego wyjaśnienia wymaga pojęcie statku, które

dów jest nowoczesny i innowacyjny, z sukcesem kon-

zwykle stosuje się do jednostek służących do prze-

kuruje na światowym rynku obiektów pływających.

wozu ładunków masowych, płynnych lub kontenerów.
Dla statków wysoko skomplikowanych lansowany jest

Droga do obecnych sukcesów nie była łatwa. Wyma-

termin „obiekt pływający”. Istotą współczesnego pol-

gała ogromnej determinacji, wysiłku i zrozumienia sy-

skiego przemysłu stoczniowego jest to, że produku-

tuacji rynkowej przez pracowników, kadrę zarządzającą

je „obiekty pływające”. Są projektowane w Polsce,

i wykreowaną w procesie prywatyzacji grupę właści-

przy wykorzystaniu rodzimej myśli technicznej. Wy-

cielską. Struktura właścicielska jest szczególnie waż-

posażenie w przeważającej części dostarczają pol-

nym elementem, ponieważ jak pokazuje praktyka, to

skie fi rmy. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że

właśnie firmy prywatne wykazują największe osiągnię-

jest to jedyny tak wysoko przetworzony wyrób prze-

cia w stoczniowym biznesie i to zarówno ci mniejsi,

mysłowy produkowany w całości w Polsce. Dla od-

jak i najwięksi gracze.

różnienia statki towarowe są wyrobami znacznie mniej
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skomplikowanymi. Wymagają pospawania tysięcy ton

warta w wyrobach myśl techniczna. To właśnie myśl

blach i dużego nakładu robocizny. Można z pewnym

techniczna polskich projektantów, biur obliczeniowych

uproszczeniem przyjąć, że cena tony blachy i godziny

i ośrodków badawczych stanowi o konkurencyjności

pracy faktycznie decydują o wartości statków towaro-

i wysokiej cenie wyrobów. Zobrazowaniem tej tezy jest

wych. Umiejętności wytwarzania są nabywane w kra-

porównanie wartości jednostkowej odniesionej do jed-

jach o niskich kosztach robocizny, dlatego stają się

nego kilograma produktów wytwarzanych w latach 90.

one głównym producentem statków towarowych. Nie

i obecnie.

odnosi się to do dziedziny „obiektów pływających”,
gdzie jesteśmy niekwestionowanym liderem w okre-

Ile kosztuje kilogram „malucha”,

ślonych niszach.

a ile mercedesa

Low cost leaders ver. specialisation

Typowym produktem w tamtych latach były statki do
przewozu kontenerów. Polska była liderem w produk-

Według nomenklatury przyjętej przez ECORYS osią-

cji tzw. kontenerowców. Przy stale dotowanej pro-

ganie przewag konkurencyjnych poprzez niskie koszty

dukcji stoczni państwowych musiały zostać nało-

(robocizny) predysponuje do pozycji lidera kosztowe-

żone na Polskę sankcje w postaci ograniczenia do

go, tzw. low cost leaders. Kraje o wyższych kosztach

poziomu 0,5 mln cGT (tzw. ton skompensowanych).

jednostkowych pracy i relatywnie wyższych umiejęt-

Wartość jednego kilograma kontenerowców wahała

nościach technicznych nie mogą konkurować koszta-

się w okolicy 3 dol./kg, przy cenie blach stalowych

mi robocizny, dlatego poszukują wyrobów, w których

około 0,6 dol./kg. Dla porównania popularny na pol-

przewagę konkurencyjną potrafią uzyskać dzięki inno-

skich drogach fiat 126p (potocznie znany jako „ma-

wacyjności, w terminologii używanej przez ECORYS

luch”) miał wtedy wartość około 5 dol./kg, a samo-

określanej jako specialisation lub segmentation (albo

chody wyższej klasy, jak na przykład ford mondeo,

rynki niszowe).

w granicach nieco ponad 10 dol./kg. Obecnie nie
są już produkowane „maluchy”, a samochody śred-

Polski przemysł stoczniowy w grupie przedsiębiorstw

niej klasy podrożały do poziomu około 13–14 euro/

prywatnych wykonał w okresie ostatnich 20 lat ogrom-

kg. Popularny sprzęt AGD (lodówki, zmywarki, pral-

ną pracę, przechodząc z pozycji low cost leaders w la-

ki) to wartość jednostkowa 4–10 euro/kg, a moni-

tach 90. ubiegłego wieku do pozycji specialisation.

tory i telewizory to około 25 euro/kg, nawet do po-

Obecnie wytwarzane są skomplikowane projekty tech-

nad 30 euro/kg. Samochody z „wyższej półki”, jak

nologiczne, w których statek jest „jedynie fragmentem”.

np. mercedes klasy C, zaczynają się od poziomu

Najważniejsze znaczenie mają wyposażenie obiektu

przynajmniej 20 euro/kg.

i zainstalowane urządzenia, determinujące cel, któremu służy budowana jednostka. W zasadzie w krajach

Jednostki specjalistyczne to mercedesy

o rozwiniętym i nowoczesnym przemyśle, do których

w swojej klasie

również należy przemysł stoczniowy w Polsce, epoka
produkcji zwykłych statków towarowych odeszła do

A jak w tym rankingu kształtują się gotowe obiekty

historii.

pływające produkowane przez polskie stocznie? Odpowiedź zależy od rodzaju wyrobów, stopnia specja-

W latach 90. w dostarczanych wyrobach sprzedawane

lizacji i skomplikowania, ale i stopnia wyposażenia.

były tysiące ton stali. Obecnie sprzedawana jest za-

jeśli chodzi o jednostki w pełni wyposażone, gotowe
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obiekty pływające, można oczekiwać, że ich wartość

nikiem EUR/cGT. Oczywiście w Europie są różne

to kilkanaście euro za kilogram, w specyficznych

wartości wskaźnika EUR/cGT i np. w Niemczech,

przypadkach nawet ponad 20 euro/kg. Jeżeli mer-

Holandii czy Norwegii wartość jest wyższa od śred-

cedes waży około 1,5 t, a specjalistyczna jednostka

niej. Również dla Polski kształtuje się na zróżnico-

pływająca ponad 3000 t, czyli jeden statek to po-

wanym poziomie. Dla prywatnej stoczni, największej

nad 2000 mercedesów. Są to jednostki zaprojekto-

w Polsce budującej nowe jednostki, wskaźnik EUR/

wane pod nadzorem stoczni, z finansowaniem po

cGT jest wyższy niż jego wartość średnia dla ca-

stronie stoczni. Możliwość zapewnienia finansowania

łego polskiego przemysłu stoczniowego. Wynika to

to bardzo ważny element, wskazujący na odzyskiwa-

głównie z realizowanego portfela zamówień, w któ-

nie wiarygodności przez polskie stocznie prywatne.

rym dominującą rolę mają wysoko specjalizowane

Jakiekolwiek administracyjne działania bardzo szyb-

jednostki, takie jak np. promy o ekologicznym na-

ko zakłócą grę rynkową, eliminując silnych graczy,

pędzie gazowym LNG.

wcale nie pomagając tym słabszym, niezdolnym do
konkurowania na rynku globalnym w dłuższej per-

LNG niszą rynkową

spektywie czasowej. Dla przypomnienia jedną z największych bolączek stoczni państwowych w latach

W tym segmencie rynku Polska jest niekwestionowa-

90. były trudności w uzyskaniu gwarancji bankowych

nym liderem nie tylko w Europie, ale również na świe-

od banków komercyjnych, niezbędne były gwarancje

cie. Przykład kontraktu podpisanego przez jednego

Skarbu Państwa lub banków państwowych. Skutki

z największych przewoźników na półkuli zachodniej,

tych protekcjonistycznych działań odczuliśmy wszy-

jakim jest kanadyjska firma BC Ferries z największą

scy, a przede wszystkim pracownicy upadłych za-

w Polsce stocznią budująca nowe jednostki, do-

kładów.

skonale uwiarygodnia tezę o nowoczesnym polskim
przemyśle stoczniowym. W tzw. polu pozostali kon-

Krótko o zdolności adaptacyjnej firm prywatnych. Ceny

kurenci z Niemiec, Norwegii, a nawet Kanady. I co

blach okrętowych, po szalonym boomie do roku 2008,

chyba najważniejsze, czynnikiem decydującym było

wróciły do poziomu z lat 90., natomiast cena kontene-

wieloletnie już doświadczenie w budowie jednostek

rowców zdecydowanie spadła. Firmy państwowe nie

z napędem LNG, oferowane przez tę stocznię, a nie

potrafi ły wygenerować zysku w tych warunkach, po-

cena, wcale nie najniższa. Prywatny przemysł stocz-

nosząc ogromne straty, za które zapłacił polski podat-

niowy w Polsce budował swoją obecną silną pozy-

nik. Firmy prywatne znalazły nisze rynkowe i świetnie

cję przez ostatnie dwie dekady. Nie zwracał się do

sobie radzą.

państwowej kasy po pieniądze pochodzące od polskiego podatnika, tylko szukał swojego miejsca na

Efektywność

rynku i stale podnosił swoje umiejętności. Jeszcze
kilkanaście lat temu nikt sobie nawet nie wyobrażał,

Kolejnym argumentem wspierającym tezę o no-

że specjalistyczne jednostki typu PSV stanowiące

woczesnym polskim przemyśle stoczniowym jest

domenę stoczni norweskich, służące do zaopatry-

porównanie efek ty wności jednostkowej w yrażo-

wania górnictwa morskiego, w tym platform wiertni-

nej wskaźnikiem euro za jedną skompensowaną

czych, będą mogły być produkowane w Polsce. Co

tonę wyrobu (cGT). W ostatnich latach osiągnęli-

więcej, skomplikowane technicznie wyposażenie tych

śmy w Polsce średnią europejską mierzoną wskaź-

jednostek również w przeważającej części powsta-
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je w Polsce. Jest to możliwe, ponieważ proces po-

że w tym przypadku nie cena, ale jakość i przede

zyskiwania nowych umiejętności wytwórczych objął

wszystkim gwarancja terminowości wykonania prze-

polskich kooperantów, głównie firmy prywatne, do-

sądzają o wyborze stoczni, do której kierowane jest

starczające wyposażenie, systemy i usługi związane

zamówienie.

z budową jednostek pływających, a także ich remontem i przebudową.

Podsumowanie

Remonty i przebudowy

Nakreślony został obraz współczesnego polskiego przemysłu stoczniowego, zrzeszonego w Związ-

Należy powiedzieć o ogromnym potencjale tkwią-

ku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE. Przemysłu

cym w polskim przemyśle remontów i przebudowy

z sukcesem konkurującego na światow ym r ynku

statków oraz obiektów pływających. Polskie stocznie

specjalistycznych obiektów pły wających, przyno-

stanowią silną konkurencję praktycznie dla wszyst-

szącego zyski właścicielom i wysokie wpływy po-

kich z basenu Morza Bałtyckiego. To nie oferowa-

datkowe państwu, oferującego pracownikom dobre

ny poziom cen stanowi o przewadze konkurencyjnej

wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia na

największej stoczni remontowej w Polsce, firmy pry-

umowach o pracę.

watnej, wymienianej w grupie największych stoczni w Europie. Zamówienia pozyskuje głównie dzięki

Aby kontynuować sukcesy, należy oczekiwać, że

umiejętnościom prowadzenia skomplikowanych prac,

administracja państwowa będzie stała na straży za-

ale co ważniejsze – gwarancjom terminowości ich

pewnienia jednakowych warunków konkurencji dla

realizacji. Każdy dzień wycofania jednostki z eksplo-

wszystkich niezależnie od formy własności, bez

atacji pociąga za sobą określone koszty alternatywne

uprzywilejowywania firm związanych ze Skarbem

w postaci utraconych przychodów. Mogą one się-

Państwa. Najnowsza historia polskiego przemysłu

gać od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilkuset ty-

stoczniowego dowodzi, że protekcjonizm państwa

sięcy dolarów w przypadku platform wydobywczych.

w każdej postaci w efekcie staje się przyczyną upad-

Jest to dzienny zarobek jednostek specjalistycznych,

ku firm działających na rynku globalnym, a w konse-

produkowanych i remontowanych w Polsce, znacz-

kwencji tragedią dla tysięcy osób tracących pracę,

nie większy niż statków towarowych wytwarzanych

rujnując też potencjał techniczny firm. W tym kontek-

w tzw. krajach low cost leader. Interesujące jest za-

ście prywatyzacja firm przemysłu stoczniowego zwią-

poznanie się z BDI (Baltic Dry Index), aby porównać

zanych ze Skarbem Państwa staje się oczywistą lo-

kwoty czarterów jednostek specjalistycznych i stat-

giczną koniecznością.

ków towarowych.
W tym kontekście należy mocno zaakcentować, że
jeszcze kilka lat temu nie można sobie było nawet
wyobrazić, że duża platforma wiertnicza, której zarobek dzienny to rząd wielkości 300 000 dol. może zostać poddana kompleksowemu remontowi w Polsce.
Takie zadania wykonuje obecnie największa stocznia

Jerzy Czuczman,
ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Gdańską,
Wydział Budowy Maszyn. Od lat 90. związany
z przemysłem stoczniowym, pełnił funkcje
kierownicze w firmach polskich i zagranicznych oraz
stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych. Obecnie
Dyrektor Biura Związku Pracodawców FORUM
OKRĘTOWE oraz Prezes Towarzystwa Okrętowców
Polskich KORAB

remontowa w Polsce, firma prywatna. Jest oczywiste,
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Współpraca sektora
nauki z biznesem
i administracją w projektach
transnarodowych.
Doświadczenia i perspektywy
w regionie Morza Bałtyckiego

Marek Grzybowski,
profesor doktor habilitowany, Akademia Morska w Gdyni

W

wych, przedsiębiorstw i ich organizacji oraz jed-

W artykule omówiono wyniki badań prowadzonych

również z państw sąsiadujących z RMB. Strategia

przez Obserwatorium Regionu Morza Bałtyckiego oraz

Unii Europejskiej dla RMB (Interreg Baltic Sea Re-

projektów realizowanych w ramach Programu Unii Eu-

gion Programme 2014–2020) obejmuje kraje skan-

ropejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, w których

dynawskie (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja),

uczestniczy Katedra Ekonomii i Zarządzania Akademii

północne Niemcy (Meklemburgia-Pomorze Wschod-

Morskiej w Gdyni oraz Polski Klaster Morski. Z badań

nie, Szlezwig -Holsztyn oraz Hamburg)1. Program

wynika, że najbardziej efektywną formą współpracy na-

obejmuje całą Polskę oraz państwa bałtyckie (Litwa

uki i gospodarki w regionie Morza Bałtyckiego są kla-

Łotwa, Estonia). Znacznie powiększono potencjalny

stry naukowo-przemysłowe oraz projekty transnarodo-

obszar współpracy z Rosją, włączając do obszaru

we, w których uczestniczą przedstawiciele przemysłu,

współdziałania północno-zachodnie obwody Rosji,

samorządów gospodarczych, uczelni i instytutów ba-

które od zachodu obejmują obwody kaliningradz-

dawczych oraz samorządów regionalnych. Współdzia-

ki i leningradzki, a na zachodzie sięgają po obwo-

łanie tych instytucji przyczyniło się do synergii nauki

dy leżące wokół Morza Białego i dalej Jamalsko-

i praktyki gospodarczej w regionie Morza Bałtyckiego.

-Nieniecki Okręg Autonomiczny. Do współpracy

stęp

nostek samorządu ter y torialnego nie tylko bezpośrednio położonych nad Bałtykiem, ale często

w ramach Interreg RMB 2014–2020 włączona jest

1. Region Morza Bałtyckiego

również Białoruś2.

jako przestrzeń współpracy transnarodowej
Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego (RMB)
obejmuje wspólną działalność jednostek nauko-

1 Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020, s. 3.
2 State of the Region Report 2012, Baltic Development Forum, Kopenhaga 2012, s. 10.
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Rysunek 1. Mapa obszarów objętych Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020

Th

e

B

Źródło: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020, Programme area, http://www.interreg-baltic.eu/about-the-programme/programme-area.html (dostęp: 10.06.2015).

Region Morza Bałtyckiego zróżnicowany jest za-

ło 15% osób, a w rosyjskiej części regionu oko-

równo pod względem politycznym, geograficznym,

ło 13% z RMB. Szacuje się, że region zajmuje

demograficznym, jak i gospodarczym. Mieszka

około 3,2 mln km 2 powierzchni lądowej 3. Nato-

tu 96,5 mln osób. W Polsce mieszka około 40%
populacji. Państwa nordyckie zamieszkuje około
25%, w nadbałtyckich landach Niemiec żyje oko-

3 European Union Strategy for The Baltic Sea Region, Luxembourg 2010,
s. 114.
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miast program współpracy w ramach Interreg BSR

stwami. Polska w 2013 r. zaliczana do grupy słabych

2014–2020 obejmuje obszar aż 3,8 mln km i po-

innowatorów, przez zmniejszenie tej grupy do trzech

nad 101 mln mieszkańców . Zasoby siły roboczej

państw trafiła na ostatnie miejsce grupy umiarko-

regionu szacuje się na około 30 mln (w 2014 r.) .

wanych innowatorów. Gdyby nie ten techniczny za-

W okresie 2010–2013 r. RMB zaczął odzyskiwać

bieg byłaby w jednej grupie z Rumunią (0,237), Ło-

siły po załamaniu w 2009 r., osiągając PKB w wy-

twą (0,221) oraz Bułgarią (0,188). Przyjęcie Chorwacji

sokości około 1,3 bln euro (1,8 bln dol.), co sta-

(0,306) nie poprawiło sytuacji Polski, lecz powiększy-

nowi około 11% wartości PKB wytworzonego przez

ło lukę o kolejną pozycję, plasując nasz kraj za Li-

kraje UE .

twą (0, 289). W regionie Polskę wyprzedza znacznie

2

4

5

6

Estonia (0,502)9.

2. Luka innowacyjna w regionie
Morza Bałtyckiego

Na obecny wskaźnik innowacyjności w Polsce
wpłynęło kilka czynników, decyzji politycznych i ak-

W regionie Morza Bałtyckiego utrzymuje się istot-

tywności przedstawicieli polskiego rządu zarówno

na luka innowacyjna między krajami skandynawski-

przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, jak i po

mi i Niemcami a Polską, krajami bałtyckimi i Rosją.

uzyskaniu członkostwa, a także polskich parlamen-

Pozycja Polski w Innovation Union Scoreboard sy-

tarzystów i urzędników w organach Unii Europej-

stematycznie spada. Jeszcze w 2010 r. znajdowa-

skiej. Wśród wielu w ymienić należy następujące

ła się na 6. pozycji od końca , a w 2014 r. została

czynniki:

sklasyfikowana na pozycji 4. od końca . Pozycja Pol-

1) na początku transformacji gospodarczej przyję-

ski słabnie więc na mapie społeczeństw innowacyj-

to politykę niskich nakładów na badania naukowe

nych, mimo polityki innowacyjnej rządu oraz absorp-

i rozwój i to podejście, niestety, kontynuowane jest

cji środków na badania i rozwój oraz informatyzacji

do dzisiaj;

7

8

społeczeństwa. Od Szwecji czy Finlandii, czołowych

2) na początku lat 90. XX w. zlikwidowano system

społeczeństw innowacyjnych w regionie Morza Bał-

współpracy przedsiębiorstw z nauką. Zlikwidowa-

tyckiego, dzieli Polskę przepaść, która pogłębiła się

no odpisy na nakłady na B+R oraz rozwiązania

mimo wdrażania Programu dla regionu Morza Bałty-

i produkty innowacyjne. Od tego czasu są one

ckiego w latach 2007–2013, mającego tę przepaść

dla przedsiębiorstw opodatkowanym kosztem,

niwelować.

a nie inwestycją odpisywaną od podatków, jak
ma to miejsce w krajach skandynawskich i Niem-

Według raportu Innovation Union Scoreboard 2014

czech;

Polska, osiągając syntetyczny wskaźnik innowacyj-

3) Polska od lat dopłaca do prac badawczych i nauko-

ności na poziomie 0,279, znalazła się na czwartym

wych prowadzonych w ramach funduszy wspólno-

miejscu od końca, zaraz za trzema najsłabszymi pań-

towych, zamiast być ich beneficjentem i tak będzie
również w programie Horyzont 2020. „Polska uzy-

4 Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020, Bruksela 2014,
s. 4.
5 The Employment statistics, Data from July 2014, http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics, dostęp:
1.07.2015.
6 State of the Region Report, Baltic Development Forum, Copenhagen 2014,
s. 8.
7 Innovation Union Scoreboard 2010, Bruksela 2011, s. 71.
8 Innovation Union Scoreboard 2014: impact of economic crisis
not as severe as expected, Bruksela 2014, s. 77.

skuje zwrot około połowy środków przekazywanych
do budżetu UE w części przeznaczonej na finansowanie PR”10;

9 Tamże, s. 5.
10 Stanowisko Polski w sprawie polityki badawczej Unii Europejskiej, Warszawa, luty 2005, s. 1.
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4) w yniki badań międzynarodow ych, w k tór ych

(6,3 mln, 11% populacji RMB). W wykorzystaniu

uczestniczą polscy naukowcy, nie są transfero-

środków z UE wyprzedziła nasz kraj również Fin-

wane do polskiej gospodarki i tylko absorbowane

landia (ponad 31 mln euro), a za Polską upla-

w gospodarkach rozwiniętych i sprzedawane w UE

sowała się Litwa (około 19 mln euro) oraz Da-

i na świecie jako produkty przedsiębiorstw, w któ-

nia (około 18 mln euro). Przeliczając na jednego

rych działają instytuty zarządzające projektami. Ku-

mieszkańca, Polska pozyskała najmniej środków

pując te produkty ponownie, Polska dopłaca do

z Programu regionu Morza Bałtyckiego w okresie

badań, na których wyniki wpływ mieli polscy na-

2007–201312;

ukowcy. Fundacja Rektorów Polskich już w 2005 r.

6) polscy pracownicy sektora naukowo-badawczego

stwierdziła, że unijne i polskie regulacje sprawiają

uczestniczący w projektach międzynarodowych, za

m.in., że „zaniżony jest poziom finansowania pol-

zgodą odpowiednich przedstawicieli reprezentują-

skich projektów w programach europejskich, ob-

cych Polskę w Unii Europejskiej, za swoją pracę

niżony prestiż polskich naukowców, niekorzystny

otrzymują nieadekwatne wynagrodzenie na pozio-

bilans uczestnictwa w programach ramowych UE,

mie niższego personelu hotelowego13.

dysproporcje przy realizacji innych programów unijnych”. W efekcie występuje „bariera opłacalności

3. Strategia współpracy nauki

uczestnictwa w programach unijnych oraz drenaż

i przemysłu w ramach regionu

mózgów” ;

Morza Bałtyckiego

11

5) środki przeznaczone na transfer wiedzy w programach Unii Europejskiej między krajami rozwi-

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

niętymi a słabiej zaawansowanymi technologicz-

została przyjęta w 2009 r. i stała się podstawą realiza-

nie przechwytywane są przez wyspecjalizowane

cji pierwszej strategii makroregionalnej w Unii Euro

firmy doradcze i instytuty z krajów rozwiniętych.

pejskiej14.

Na przykład w okresie 2007–2013 w realizacji zadań określonych w Programie regionu Morza Bał-

W czasie prac nad koncepcją jej wdrożenia ustalono,

tyckiego uczestniczyło 167 polskich partnerów. Na

że najskuteczniejszy będzie zestaw działań o charak-

90 zatwierdzonych projektów w 75 uczestniczyli

terze horyzontalnym. Pierwotny plan działania oparto

przedstawiciele z Polski. Polskie instytucje były li-

na czterech celach strategicznych, w wyniku realizacji

derami 4 projektów. Niemcy przewodzili 36 pro-

których region Morza Bałtyckiego miał rozwijać się

jektom, Szwedzi – 22, Finowie – 17, Duńczycy.

jako: obszar zrównoważony, region dobrobytu, region

Polska (z populacją 38 mln mieszkańców) wyko-

dostępny i atrakcyjny, region bezpieczny15. Ustalo-

rzystała 25 mln euro dotacji. Największym bene-

no, że strategię należy realizować poprzez dwana-

ficjentem byli Szwedzi, których ośrodki naukowe
i badacze oraz instytucje publiczne wykorzystały około 42 mln euro, a następnie Niemcy (około
41 mln euro). W projektach z Niemiec uczestniczyli partnerzy działający w regionach przyległych
do Morza Bałtyckiego łącznie z Hamburgiem

11 Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej Strategii Lizbońskiej, Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2005, s. 57.

12 M. Grzybowski, Program dla Regionu Morza Bałtyckiego. Polska słabo
wykorzystuje dotacje unijne, Polska Gazeta Transportowa 2014, nr 10, s. 6.
13 Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej Strategii Lizbońskiej…, s. 58.
14 Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego I Komitetu Regionów COM(2009)
248/3 dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego,
(SEC(2009) 702), (SEC(2009) 703), (SEC(2009) 712), s. 4.
15 Plan Działania. Dokument Roboczy Służb Komisji Uzupełniający Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii
Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (COM(2009) 248), (SEC(2009)
702), (SEC(2009) 703), s. 9.
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ście działań horyzontalnych. Wśród celów strategicz-

na utworzenie jednolitego systemu transportowego.

nych na pierwszym miejscu postawiono na poprawę

Zaliczono do nich: TransBaltic, Scandria, Rail Baltic

konkurencyjności oraz wzmocnienie innowacyjności

Growth Corridor, EWTC II, BSR InnoShip, Amber Co-

państw RMB.

ast Logistics, Baltic.AirCargo.Net oraz Bothnian Green
Logistic Corridor. Koordynatorem inicjatywy klastrowej

Ponieważ w okresie 2007–2013 strategia nie dys-

jest region Skåne.

ponowała w ydzielonymi środkami, region Morza
Bałtyckiego korzystał ze środków udostępnionych

Klaster zintegrował wszystkie inicjatywy realizowane

w ramach polityki regionalnej i innych funduszy Unii

w regionie w ramach priorytetu 2, a także projekty,

Europejskiej. Między innymi w celu poprawy kon-

które nie są włączone do klastra, a mają wpływ na

kurencyjności regionu w ydzielono 6,7 mld euro,

integrację transportu w RMB. Szczególnie chodziło

w tym 2,4 mld euro na innowacje w sektorze MŚP.

o rozwój powiązań transgranicznych, rozwój transpor-

Na rozwój społeczeństwa informacyjnego przezna-

tu przyjaznego środowisku (tworzenie zielonych ko-

czono 1,4 mld euro, a na infrastrukturę transportową

rytarzy transportowych) oraz zapewnienie wspólne-

– 23,1 mld euro .

go finansowania projektów logistycznych. Głównym

16

zadaniem klastra było doprowadzenie do synergii

4. Przykłady współpracy nauki

w wyniku wspólnych działań organizacyjnych i finan-

i przemysłu w ramach regionu

sowych, dzięki czemu możliwe będzie poprawienie

Morza Bałtyckiego

efektywności i skuteczności projektów i zapewnienie korzyści większej liczbie beneficjentów18. Polski

Po okresie inkubacji projektów w czasie realizacji

Klaster Morski, w tym jego członek miasto Gdynia,

programu rozwoju RMB wykreowano klastry współ-

uczestniczył aktywnie w projekcie Bothnian Green

pracy, które stały się znakomitą platformą transfe-

Logistic Corridor19.

ru wiedzy między ośrodkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami administracji

W nowej perspektywie klaster ma za zadanie przy-

publicznej.

czynić się do integracji działań w celu rozwoju transportu przyjaznego środowisku w RMB według Green

4.1. Klaster transportowy w regionie Morza

Scenario. Chodzi o uwzględnienie wszystkich re-

Bałtyckiego

gulacji i ograniczeń ekologicznych w zakresie emisji szkodliwych substancji i zanieczyszczeń wynika-

W ramach projektu podjęto inicjatywę klastrową pod

jących z ustaleń Unii Europejskiej, a także działań

nazwą „Baltic cluster for sustainable, multimodal

zmierzających do ograniczenia wypadków i kolizji.

and green transport corridors” . Na uruchomie-

Zakłada się, że te wymagania będą spełnione przez

nie klastra przeznaczono 15 000 euro. Celem kla-

wykonanie postulatu Unii Europejskiej rozwoju trans-

stra była integracja działań liderów projektów reali-

portu komodalnego, z wykorzystaniem w szerokim

17

zowanych w regionie, których realizacja ma wpływ

16 Unijna Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego, Panorama Inforegio,
Wspólnoty Europejskie, Bruksela 2009.
17 Sustainable, multimodal & green transport corridors. Facilitating
transport in the Baltic Sea Region, Baltic Sea Region Programme
Joint Technical Secretariat Investitionsbank Schleswig-Holstein, June
2013.

18 A strategic project co-fi nanced by the EU Baltic Sea Programme
2007–2013, http://www.transbaltic.eu/about, dostęp: 10.02.2015.
19 Więcej Bothnian Green Logistic Corridor project, http://www.bothniangreen.se/about-bglc, dostęp: 30.06.2015.
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zakresie transportu kolejowego oraz żeglugi morskiej

ranie transferu wiedzy, realizację wspólnych projek-

i śródlądowej .

tów i przygotowanie nowych projektów na okres

20

2014–2020. Projekt łączył działania uczelni, instytu4.2. Klaster innowacji w MSP

tów badawczych i przedsiębiorstw w kilku różnych
obszarach – od ochrony środowiska i ograniczania

Cluster Innovation in SMEs został utworzony w celu

zanieczyszczeń wód Bałtyku przez kreowanie no-

współdziałania partnerów działających w projektach in-

wych korytarzy transportowych po rozwój przedsię-

nowacyjnych i zapewniających transfer wiedzy między

wzięć w obszarze ICT21.

przedsiębiorstwami a uczelniami, a także rozwój kooperacji między branżami. Klaster zintegrował działania

Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane w projekcie

takich projektów, jak:

mają na celu wzrost gospodarczy regionu poprzez im-

1) BalticSupply – Interregional SME Supply Clusters

plementację innowacji w różnych obszarach. W celu

along the Northeast Corridor;

wykonania zróżnicowanych zadań projektu podzielo-

2) BaSIC – Baltic Sea Innovation Network Centres;

no go na pięć projektów międzynarodowych, w któ-

3) BONITA – Baltic Organisation and Network of Inno-

rych uczestniczy 34 partnerów oraz 33 współpartne-

vation Transfer Associations;
4) BSHR HealthPort – Baltic Sea Health Region – Business acceleration support and training bridging

rów reprezentujących instytucje publiczne i agencje
rozwoju. Na działania w tym projekcie przeznaczono
6,5 mln euro22.

innovative SMEs and health care organisations to
strengthen BSR health economy;

StarDust był klastrem pięciu programów skoncentro-

5) BSR InnoReg – Strengthening Innovation Gover-

wanych na rozwoju technologii przyjaznych środowi-

nance in Baltic Non-metropolitan Regions through

sku i energii odnawialnej, poprawie warunków życia

Transnational Cooperation;

i zdrowia oraz na transporcie przyszłości. Pracowni-

6) BSR QUICK – Qualification, Innovation, Cooperation

cy Katedry Ekonomii oraz Wydziału Przedsiębiorczo-

and Key business for Small and Medium Enterpri-

ści i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni uczest-

ses in the Baltic Sea Region;

niczyli w projekcie Marchain. Celem zadań podjętych

7) IBI Net – Intercountry Business Incubators’ Network;

w ramach projektu był rozwój wymiany informacji i ko-

8) JOSEFIN – Joint SME Finance for Innovation;

operacji sprzyjającej transferowi wiedzy między bi-

9) StarDust – The Strategic Project on Trans-national

znesem a ośrodkami nauki tak, aby utworzyć mię-

Commercial Activities in Research & Innovation,

dzynarodową sieć łączącą narodowe klastry morskie.

Clusters and in SME-Networks.

Utworzono sieć klastrów morskich w regionie Morza
Bałtyckiego, co sprzyja rozwojowi lądowo-morskich

W projekcie StarDust uczestniczyła Akademia Mor-

łańcuchów transportowych oraz poprawie konkuren-

ska w Gdyni i Polski Klaster Morski. Był to jeden

cyjności regionu.

z wiodących projektów w regionie Morza Bałtyckiego. Jego podstawowym celem było przyspieszenie
procesów innowacyjnych w regionie poprzez wspie-

20 M. Grzybowski, Zarządzanie multimodalnym procesem logistycznym
(w:) Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju, Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2012.

21 BSR Stadust Brochure, Stockholm 2011.
22 Map of national and international financial structures in the Baltic Sea
Region, Investment and Development Agency of Latvia, Riga 2011.
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5. Perspektywy współpracy i transferu

Podsumowanie

wiedzy w regionie Morza Bałtyckiego
Region Morza Bałtyckiego był pierwszym makroreUwzględniając dotychczasowe doświadczenia ze

gionem Unii Europejskiej, który wypracował i wdra-

współpracy w RMB, na spotkaniu w Rydze w listopa-

ża jednolitą strategię rozwoju obejmującą wszystkie

dzie 2012 r. ustalono (odnosząc się do art. 9 Regu-

istotne obszar y społeczno-gospodarcze. Istot-

lacji UE nr 1303/2013), że współdziałania w regionie

nym ograniczeniem współdziałania w regionie jest

będą koncentrować się na wzmocnieniu współpracy

znaczna luka innowacyjna między społeczeństwa-

w obszarze badań naukowych, technologii i innowa-

mi regionu, a dokładniej między państwami skan-

cji, ochrony środowiska i zasobów, promocji zrówno-

dynawskimi i Niemcami a pozostałymi państwami

ważonego transportu i eliminowania ograniczeń w in-

regionu 25.

frastrukturze transportowej. Uzgodnienia te znalazły
odzwierciedlenie w zatwierdzonym w lutym 2013 r.

W trakcie badań prowadzonych przez Katedrę Ekono-

dokumencie Komisji Europejskiej pod skrótowym ty-

mii i Zarządzania w ramach Bałtyckiego Obserwato-

tułem Action Plan, który skoncentrował działania na

rium Gospodarczego wynika, że najbardziej efektyw-

rzecz realizacji Strategii UE dla regionu Morza Bałty-

ną formą współpracy nauki i gospodarki w regionie

ckiego na trzech celach strategicznych: bezpieczeń-

Morza Bałtyckiego oraz transferu wiedzy i tworzenia

stwie na morzu, integracji regionalnej oraz wzroście

innowacji są klastry naukowo-przemysłowe oraz pro-

dobrobytu .

jekty transnarodowe realizowane w ramach Strate-

23

gii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.
Podjęte przedsięwzięcia mają wpisywać się w stra-

Nową jakość w Reginie Morza Bałtyckiego stanowią

tegię Europa 2020, a co najważniejsze wzmocnić

klastry projektów, które pozwalają na transfer wiedzy

konkurencyjność Unii Europejskiej. Wymierne efekty

między interdyscyplinarnymi zespołami oraz zespołami

wyznacza się już na 2016 r. W tym roku państwa

badawczymi a praktyką gospodarczą i samorządami

skandynawskie powinny utrzymać czołowe miej-

lokalnymi. Dzięki tym klastrom uzyskuje się synergię

sca wśród społeczeństw innowacyjnych, a państwa

działań w obszarach priorytetowych dla regionu Mo-

z Europy Wschodniej powinny zmienić swoje pozycje

rza Bałtyckiego.

o cztery miejsca, a w 2020 r. o siedem miejsc. Sprzyjać temu powinien wzrost kooperacji o 20% w 2016 r.
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Z badań wynika, że najbardziej efektywną formą współpracy nauki i gospodarki w regionie Morza Bałtyckiego są klastry naukowo-przemysłowe oraz projekty transnarodowe,
w których uczestniczą przedstawiciele przemysłu, samorządów gospodarczych, uczelni i instytutów badawczych
oraz samorządów regionalnych. Współdziałanie tych instytucji przyczyniło się do synergii nauki i praktyki gospodarczej
w regionie Morza Bałtyckiego.

„
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Rozwój konkurencyjnej
i zrównoważonej w skali
globalnej turystyki
morskiej i nadmorskiej

Ilona Urbanyi-Popiołek,
doktor ekonomii,
adiunkt w Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych,
Akademia Morska w Gdyni

W

Współczesna turystyka morska ma charakter global-

Turystyka morska jest branżą, która przez ostatnie

Bałtyckiego występują wszystkie wymienione sektory.

stęp

ny. Jednym z podstawowych obszarów turystycznych
jest kontynent europejski, przy czym w regionie Morza

dwie dekady stała się jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki światowej. Zjawisko to

Żegluga wycieczkowa

wynika z wielu uwarunkowań, m.in. wzrostu dochodów
społeczeństw, wzrostu mobilności mieszkańców Euro-

Rynek usług żeglugi wycieczkowej określanej jako cru-

py, USA, Kanady, Japonii, Chin, Australii, postępującej

ise industry charakteryzuje się od ponad 20 lat stałym

integracji, która przejawia się m.in. ułatwieniami w ru-

wzrostem ruchu. W 1995 r. z usług operatorów wy-

chu turystycznym, poprawy bezpieczeństwa obszarów,

cieczkowych skorzystało 4,5 mln pasażerów, w 2001 r.

gdzie jest ona uprawiana.

już 9,91 mln osób, w roku 2011 – 20,6 mln, natomiast
w roku 2014 – 21,55 mln pasażerów1. Główne rejony

Tur ystyka morska obejmuje różne formy podró-

geograficzne operowania statków wycieczkowych to:

ży morskich, głównie na statkach wycieczkowych,

1) rynek północnoamerykański – z subrynkami Karaibów

promach morskich, statkach towarowych, a także

i wysp Bahama, zachodniego wybrzeża Ameryki Pół-

na statkach żeglugi przybrzeżnej oraz jachtach. Ze

nocnej i wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej;

względu na zróżnicowane czynniki podejmowania

2) rynek europejski – z rejonami Morza Śródziemnego

podróży, różną organizację i czas trwania wycieczek,

i Europy Północnej;

każda forma turystyki morskiej posiada swoją spe-

3) rynek Azji i Pacyfiku;

cyfikę i różne oddziaływanie na rynek usług obsłu-

4) rynek Ameryki Południowej.

gujących turystów.
1 Shippax Market 15, Shippax Information, Halmstad 2015.
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Dominujące znaczenie ma rynek Karaibów i Bahamów,

W roku 2012 wystąpił dalszy wzrost do poziomu 4,2 mln

który jest najstarszym rynkiem żeglugi wycieczkowej,

pasażerów, natomiast w roku 2014 z usług operatorów

jego udział w przewozach i koncentracji tonażu wyciecz-

wycieczkowych w RMB skorzystało 4,35 mln osób2.

kowego oscyluje wokół 50%. Jest to rynek o całorocznej eksploatacji (round the year operation), co wynika

Rynek bałtycki wycieczkowców charakteryzuje się se-

z walorów turystycznych i klimatycznych tego regionu.

zonowością. Głównymi portami, do których zawijają
wycieczkowce, to stolice państw RMB – Kopenha-

Kontynent europejski jest drugim co do znaczenia ryn-

ga, Oslo, Sztokholm, Helsinki, Tallin – oraz atrakcyjne

kiem wycieczkowym świata, z długą linią brzegową, cie-

z punktu widzenia turystycznego porty, jak St. Peters-

kawą historią, licznymi portami oraz dobrym klimatem,

burg, Gdynia, Gdańsk, Rostock, Ryga, Kłajpeda.

ten ostatni czynnik charakterystyczny jest dla regionu
Morza Śródziemnego. Rynek śródziemnomorski ma cha-

Portem o największym ruchu wycieczkowym w rejonie

rakter całoroczny. Jednym z subrynków, gdzie żegluga

bałtyckim jest Kopenhaga. Pełni ona, obok portu od-

wycieczkowa jest bardzo dobrze rozwinięta, jest region

wiedzanego przez większość statków wycieczkowych

zachodniej i północnej Europy. Bałtyk stanowi najwięk-

eksploatowanych na Bałtyku (port of call), także funk-

szy segment północnoeuropejskiego rynku żeglugi wy-

cję głównego portu zaokrętowania/wyokrętowania pa-

cieczkowej. W latach 2000–2011 średnie roczne tempo

sażerów w destynacji bałtyckiej (embarking/disembar-

wzrostu liczby pasażerów w regionie wynosiło 12,8%.

king). Ruch w głównych portach odwiedzanych przez

W roku 2011 przez porty bałtyckie przewinęło się łącznie

wycieczkowce przedstawiono w tabeli 1.

3,6 mln osób korzystających ze statków wycieczkowych.
2 Tamże.

Tabela 1. Liczba pasażerów wycieczkowców w głównych portach bałtyckich w latach 2009–2014
Port

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kopenhaga

675 000

662 000

640 000

840 000

800 500

739 000

Helsinki

361 236

343 933

382 000

368 000

420 000

420 000

Tallin

416 605

389 370

443 000

440 504

519 319

479 000

St. Petersburg

425 550

427 500

445 476

452 000

523 525

512 543

Sztokholm

790 170

381 141

407 162

470 000

485 581

470.000

Rostock

161 800

214 800

257 300

385 800

483 000

509 000

Kłajpeda

33 300

35 201

21 478

26 769

32 750

57 797

Kilonia

291 388

341 537

355 000

348 180

363 476

354 050

Ryga

138 703

117 107

62 527

83 000

66 968

58 972

Gdynia

134 884

125 005

78 418

108.628

82 471

91 971

Gdańsk

16 753

8378

6787

8294

10 508

14 974

Źródło: [Market:12] Statistics, Shippax Information, Halmstad 2012; [Market:11] Statistics, Shippax Information, Halmstad
2011; [Market:10] Statistics, Shippax Information, Halmstad 2010; [Market:09] Statistics, Shippax Information, Halmstad
2009, Cruise Baltic Review – Statistics 2000–2015, Cruise Baltic, Kopenhaga 2015.

149  Zwiększenie konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego

Porty Trójmiasta stanowią ważną destynację dla stat-

nie Starówki gdańskiej, Oliwy, Sopotu, wyjazd do

ków wycieczkowych. Głównym polskim portem jest

Malborka oraz zwiedzanie ciekawych miejsc na Ka-

Gdynia, która w 2014 r. obsłużyła ponad 91 000 pa-

szubach. Oferta ta jest przygotowywana przez biu-

sażerów w ramach crusingu. Gdańsk obsługuje mniej-

ra turystyczne współpracujące z armatorami lub ich

szą liczbę wycieczkowców, ma to swoje odzwiercied-

agentami.

lenie w liczbie pasażerów przechodzących przez port
w Gdańsku.

Żegluga promowa

Pod względem organizacyjnym pasażerowie stat-

Drugim ważnym segmentem turystyki morskiej jest że-

ków wycieczkowych tworzą grupy zorganizowane,

gluga promowa. Turystyka promowa szczególnie rozwi-

dla których przygotowany jest program pobytu. Pro-

nięta jest na Morzu Bałtyckim. Przewozy pasażerskie

gram ten w przypadku Trójmiasta obejmuje zwiedza-

na promach prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Przewozy pasażerów na Morzu Bałtyckim w latach 2006–2014
Pasażerowie
Zachodni
Bałtyk
Wschodni
Bałtyk
Centralny
Bałtyk
Razem

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

32 382 424

30 885 554

30 557 823

30 178 535

29 464 903

25 304 514

26 294 120

15 059 727

16 092 159

17 071 019

17 189 256

17 079 688

18 455 351

18 655 351

3 588 446

3 461 773

3 556 730

3 570 460

3 585 560

3 523 512

3 720 728

51 030 597

50 439 486

51 185 572

50 938 251

50 130 151

47 283 377

48 670 199

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Shippax Market 15, Shippax Information, Halmstad 2015; Shippax Market 14,
Shippax Information, Halmstad 2014; [Market:12] Statistics, Shippax Information, Halmstad 2012; [Market:11] Statistics,
Shippax Information, Halmstad 2011; [Market:09] Statistics, Shippax Information, Halmstad 2009.

Turystyka promowa najsilniej rozwinięta jest w rejonie

Polski r ynek promow y obejmuje ser wisy liniowe

wschodniego Bałtyku. Wysoki poziom ruchu pasażer-

między Polską a Szwecją. Są to następujące po-

skiego odnotowują od lat linie między Finlandią i Szwe-

łączenia:

cją, na których w roku 2014 przewieziono 8,56 mln

1) Gdańsk – Nynashamn,

osób i Finlandią a Estonią – 7,9 mln pasażerów . Pod-

2) Gdynia – Karlskrona,

stawą turystyki morskiej są tu wyjazdy handlowe i mini-

3) Świnoujście – Ystad,

wycieczki morskie. Jest to zjawisko socjologiczne i sta-

4) Świnoujście – Trelleborg.

3

nowi sposób spędzania czasu przez Skandynawów.
3 Tamże.
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Tabela 3. Przewozy na polskim rynku promowym w latach 2013–2014
2013
Linia
Świnoujście – Ystad

Pasażerowie

2014

Samochody osobowe

Pasażerowie

Samochody osobowe

449 231

186 219

462 035

191 517

21 169

8781

26 606

11 601

Gdynia – Karlskrona

509 335

92 903

560 040

95 915

Gdańsk – Nynashamn

118 645

40 601

116 255

40 738

1 102 380

328 504

1 228 487

350 476

Świnoujście – Trelleborg

Razem

Źródło: Cruise&Ferry Info 2014, nr 1–12, Cruise&Ferry Info 2015, nr 1–2, oraz materiały Stena Line, PŻB i Unity Line.

Przewozy w segmencie pasażerskim na polskim ryn-

Ten typ turystyki nadmorskiej funkcjonuje w większo-

ku promowym wykazują wzrost w ciągu ostatniej de-

ści miast RMB.

kady. W latach 2001–2003 obroty pasażerskie ustabilizowane były na poziomie około 900 000 osób

W Polsce „biała flota” utrzymuje regularne rejsy przy-

rocznie. Rok 2004 przyniósł ich wzrost o 16,3%, łącz-

brzeżne w rejonie Zatoki Gdańskiej w okresie let-

nie promami przewieziono 1,044 mln osób. Powyższy

nim. Oferta ta – w aspekcie krajowym – obejmuje

przyrost spowodowany był przede wszystkim akce-

dwa segmenty. Pierwszy to tradycyjne rejsy z Gdyni,

sją Polski do Unii Europejskiej, co wpłynęło na prze-

Gdańska i Sopotu do Helu i Jastarni, wycieczki po

jazdy Polaków do pracy w Szwecji, przyjazdy Skan-

porcie gdyńskim i gdańskim oraz krótkie rejsy rekre-

dynawów do Polski w celu zrobienia zakupów, oraz

acyjne po Zatoce Gdańskiej. Ponadto oferowane są

wzrostem zainteresowania turystyką międzynarodową,

rejsy wycieczkowe do Bałtyjska oraz połączenie z Ko-

zarówno wyjazdową, jak i przyjazdową. Niebagatel-

łobrzegu, Ustki i Darłowa do Nexo na Bornholmie.

ne znaczenie dla ruchu pasażerskiego miały działania

W ramach turystyki nadmorskiej odbywają się także

przewoźników w postaci bogatej oferty turystycznej.

rejsy przybrzeżne (Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński,

Turystyka promowa dominuje na linii promowej Gdy-

wycieczki z portów Wybrzeża Środkowego) i wędkar-

nia – Karlskrona, której udział w przewozach pasażer-

stwo morskie.

skich wynosi około 50% polskiego rynku promowego
(por. tabela 3).

Z usług „białej floty” korzystają przede wszystkim polscy turyści, mieszkańcy Trójmiasta i przebywający

Żegluga przybrzeżna i żeglarstwo

w okresie letnim w okolicach Gdyni i Gdańska oraz
przebywające na Wybrzeżu Środkowym osoby korzy-

Żegluga przybrzeżna polega na oferowaniu krótkich

stające z wypoczynku letniego.

rejsów w pasie przybrzeżnym, Oferta skierowana jest
do osób przebywających na wakacjach w miejscowoś-

Żeglarstwo morskie – yachting – zaliczane jest do tu-

ciach nadmorskich oraz mieszkańców tych rejonów.

rystyki kwalifikowanej, jest jednocześnie turystyką, re-
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kreacją i sportem. Wycieczki pełnomorskie odbywa-

europejskich. Powyższe dane świadczą o znaczącej

ne na jachtach należą do najbardziej aktywnych form

roli tej formy działalności dla gospodarek państw eu-

spędzania czasu. Żeglowanie traktowane jako turysty-

ropejskich.

ka związane z podróżami stało się obecnie popularną
formą spędzania czasu.

Wzrost ruchu turystycznego powoduje konieczność
rozbudowy infrastruktury miasta – dotyczy to roz-

Interakcja miasta portowe

budowy sieci dróg i urządzeń komunalnych, bazy

– turystyka morska

handlowej i usługowej, obiektów i instytucji kulturalnych czy komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Infra-

Porty i miasta portowe, które stanowią destynacje

struktura ta służy przede wszystkim mieszkańcom

turystyki morskiej, odnoszą wiele korzyści. Turystyka

miasta i regionu. Jednakże dobra infrastruktura jest

morska i nadmorska wpływa na gospodarkę regio-

warunkiem niezbędnym umożliwiającym prawidłową

nów poprzez wzrost popytu na usługi świadczone

obsługę ruchu turystycznego. Występuje tu swoiste

na rzecz turystów, jak usługi hotelowe, gastrono-

sprzężenie zwrotne. Dobra infrastruktura i wysoki po-

miczne, handlowe, medyczne, spa itp. Skutkuje to

ziom świadczonych usług na rzecz pasażerów są

zwiększonym zapotrzebowaniem na zatrudnienie na

niezbędnym elementem wpływającym na postrze-

rynku pracy.

ganie miasta i regionu przez turystów i wpływającym zarówno na potencjalny, jak i efektywny popyt

Rozwój turystyki wycieczkowej i promowej pozy-

pasażerski, z drugiej strony wzrost zainteresowania

tywnie oddziałuje na branże obsługujące turystów

turystyką powinien stać się czynnikiem rozwoju mia-

i przewoźników. Przekłada się to na wzrost docho-

sta portowego.

dów przedsiębiorstw oraz kreuje zatrudnienie w branżach bezpośrednio lub pośrednio współpracujących.

Podsumowanie i rekomendacje

Są to m.in. porty morskie, przemysł stoczniowy, zaopatrzenie statków wycieczkowych i promów. Ponad-

Rozwój turystyki morskiej ma istotny wpływ na funk-

to wymienić należy touroperatorów, branżę hotelowa,

cjonowanie miast. Jest pochodną zmian w koniunktu-

gastronomię, handel. Szacuje się, że tylko wydatki

rze gospodarczej, tym samym jest czynnikiem w co-

bezpośrednie samego sektora żeglugi wycieczkowej

raz większym stopniu decydującym o zachodzących

dokonane w Europie w roku 2011 osiągnęły poziom

w miastach portowych i terenach nadmorskich prze-

15 mld euro. Z kwoty tej około 3,44 mld euro przy-

mianach funkcjonalnych i przestrzennych. Dotyczy to

pada na wydatki pasażerów i załogi w odwiedzanych

również miast bałtyckich.

portach – zakupy w sklepach, gastronomia i zakwaterowanie. Płace załóg i osób zatrudnionych na lądzie

Wśród narzędzi władz lokalnych mających istotny

w Europie osiągnęły poziom 1,32 mld euro, natomiast

wpływ na rozwój gospodarczy jest polityka prze-

zakupy operatorów na potrzeby eksploatacji statków

strzenna, w której powinno się uwzględniać po-

i obsługi pasażerów wyniosły 6,36 mld euro . Po-

trzeby osób korzystających z poszczególnych form

została część wspominanej wyżej kwoty odnosi się

turystyki morskiej i nadmorskiej. Dotyczy to takich

do nakładów na budowę, modernizację i utrzymanie

aspektów, jak infrastruktura dostępu do terminali,

tonażu wycieczkowego ponoszonych w stoczniach

nabrzeży, marin oraz infrastruktura punktowa – lo-

4

kalizacja i wyposażenie terminali dedykowanych tu4 European Cruise Industry, Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2012 Edition, Cruise Baltic, Kopenhaga 2012.

rystom morskim i marin żeglarskich. Ponadto poli-

ROzDziAł i. inTEGRACjA REGiOnALnA

152

GLOBAL COMPACT

Raport Bałtyk dla Wszystkich

tyka przestrzenna władz samorządowych powinna

celu promocję miejsc będących destynacjami turystyki

uwzględniać potrzeby turystów morskich w zakre-

morskiej i nadmorskiej.

sie bazy hotelowej, gastronomicznej i pozostałych
usług, którymi mogą być zainteresowane poszcze-
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mogłyby być, w zależności od skali turystyki mor-
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skiej, np. miejscowi touroperatorzy lub też dedykowane nowe podmioty, w których udziały miałyby zainteresowane strony.
Kolejną kwestią jest współpraca podmiotów, warto
promować tę ideę wśród przedsiębiorstw branży oraz
instytucji, np. poprzez powstanie klastrów skupiających
usługodawców i będących formą partnerstwa, wymiany informacji, szkoleń. W ramach współpracy sieciowej
ważnym aspektem jest objęcie działań mających na

Ilona Urbanyi‑Popiołek,
doktor ekonomii, adiunkt w Katedrze Logistyki
i Systemów Transportowych, Akademia Morska w Gdyni.
Jej dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt
pozycji naukowych – rozdziałów w monografiach,
artykułów w recenzowanych publikacjach
krajowych i zagranicznych. Jest współautorką
ekspertyz, dotyczących m.in. turystyki morskiej,
realizowanych w ramach projektów unijnych
Interface i Interface Plus. Jest członkiem International
Association of Maritime Economists (IAME)
i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.
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Celne wsparcie
dla polskich portów

Tomasz Michalak,
Dyrektor Departamentu Ceł
w Ministerstwie Finansów,
koordynator projektu PORTY 24H
z ramienia Służby Celnej

D

od dziesiątków lat. W czasie gdy Gdynia była główną
la Służby Celnej praca na granicy mor-

bramą morską dla Polski, od 1924 r. było tam obec-

skiej, w portach morskich, w terminalach i in-

nych kilkunastu strażników celnych, w pierwszych go-

nych miejscach wzdłuż 440-kilometrowego

dzinach II wojny światowej celnicy bronili mostu w Tcze-

odcinka polskiego wybrzeża Bałtyku to co-

wie, odprawiali podróżnych przed rejsem „Batorym”,

dzienność. Służymy zarówno przedsiębiorcom, jak

a dziś celnicy odpowiadają za zewnętrzną granicę cel-

i podróżnym – ale także gospodarce i środowisku. Co

ną Unii Europejskiej.

rok zwiększają się przeładunku towarów w polskich
portach, rośnie liczba przeładowywanych kontenerów,

Nasze najnowsze kierunki rozwoju na rzecz Bałtyku

co rok więcej turystów odwiedza różne miasta nad Bał-

są ujęte w Strategii działania Służby Celnej do roku

tykiem, a i do Polski przypływa również coraz liczniej-

2020, a także w dokumencie „Polityka morska RP

sze grono obcokrajowców. Wszędzie tam można spot-

do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”. To nie przy-

kać celników. Jesteśmy związani z Morzem Bałtyckim

padek, że cele obu dokumentów są zbieżne. „Po-
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prawa konkurencyjności polskich portów morskich”

datku VAT na podobnych zasadach, jak w portach

i „Wzmocnienie pozycji polskich portów morskich” to

niemieckich. Taką możliwość wprowadzono także

dla Polski i dla Służby Celnej priorytety. Nie zapomi-

w Polsce dla posiadaczy świadectw AEO i korzy-

namy też o ochronie żeglugi i portów przed zagroże-

stających z tzw. procedur uproszczonych. Zmiana

niami terrorystycznymi, wspieraniu rozwoju nadmor-

ta zasadniczo poprawiła sytuację polskich portów

skich centrów logistyczno-transportowych dla Europy

i spowodowała, że wielu przedsiębiorców wróci-

Środkowej i Wschodniej, a także o ochronie środo-

ło z odprawami celnymi do naszego kraju. Certy-

wiska naturalnego, zwłaszcza gatunków chronionych

fikat AEO ma także duże znaczenie dla handlują-

konwencją CITES.

cych towarami ze Stanami Zjednoczonymi. Od maja
2012 r. obowiązuje umowa podpisana między USA

1. Ułatwienia dla transportu morskiego

i UE o wzajemnym uznawaniu tego typu świadectw.
Dzięki temu polskie towary wysyłane przez AEO nie

Celne wsparcie dla żeglugi morskiej i polskich portów

muszą już być poddawane szczegółowych kontro-

to podejście, które realizujemy już od kilku lat. Kolejne

lom za oceanem.

inicjatywy i innowacje wdrażane są z myślą o naszych
klientach, zarówno przedsiębiorcach, jak i podróżnych.

Smart and Secure Trade Lines (SSTL). Wielu

Przypomnijmy najważniejsze z nich.

przedsiębiorców korzysta z transportu morskiego
przy imporcie towarów z Azji, zwłaszcza z Chin. Aby

Regular Shipping Service. W 2012 r. wdrożono elek-

nie utrudniać kontrolami płynnego przewozu towa-

troniczny system do obsługi regularnych linii żeglugo-

rów, zainicjowano projekt SSTL. Stworzono standar-

wych RSS (Regular Shipping Service). Rozwiązanie to

dy kontroli celnej uzgodnione między UE a Chinami.

było zainicjowane przez Komisję Europejską i wdrożo-

Objęcie tym rozwiązaniem całego łańcucha dostaw,

ne w Polsce. Pozwala ono na poziomie międzynaro-

od załadunku do wyładunku, pozwala na lepszą

dowym na obsługę tego typu linii w sposób całkowi-

analizę ryzyka, a zatem na zmniejszenie liczby ko-

cie elektroniczny. Co ważne, pozwala na utrzymanie

niecznych kontroli. Zysk dla przedsiębiorcy to przede

unijnego statusu celnego towarów bez dodatkowych

wszystkim czas, a zatem i korzyść finansowa. Wśród

potwierdzeń. To istotne, bowiem eliminuje dokumenty

wybranych portów realizujących inicjatywę SSTL jest

papierowe i znacznie skraca czas na formalności, jaki

też Gdańsk.

musieliby poświęcić przedsiębiorcy.
Odprawa celna przed przybyciem. Znajomość łańUłatwienia dla posiadaczy świadectw AEO (upo-

cucha dostaw towarów, szlaku żeglugi danego statku,

ważniony przedsiębiorca). Status AEO jest przyzna-

wiedza o importerach i eksporterach, wiedza o prze-

wany w krajach Unii Europejskiej przedsiębiorcom,

woźnikach to kluczowe elementy niezbędne w analizie

którzy spełniają najwyższe standardy wiarygodności

ryzyka. Ponieważ w transporcie morskim dane te są

i profesjonalizmu w obrocie towarowym z zagrani-

dostępne znacznie wcześniej, zanim statek przybije do

cą. Certyfikaty takie wystawia Służba Celna krajów

nabrzeża, przedsiębiorcy i celnicy mogą już też wcześ-

Unii Europejskiej. W Polsce wydano już ponad 700

niej przygotować się do odprawy celnej. Dokumenty

takich świadectw. Ich posiadanie wiąże się także

zgłoszenia celnego mogą być złożone nawet kilka dni

z prawem do korzystania z ułatwień. Dla konkuren-

wcześniej, a wówczas odprawa celna staje się formal-

cyjności polskich portów morskich bardzo ważną

nością i przedsiębiorca może wywozić towar z portu

kwestią była możliwość opóźnionego rozliczenia po-

niemal z burty statku.
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System pojedynczego okienka (Single Window).

kontroli na granicy w ciągu 24 godzin, przy czym nie

Najbardziej rozbudowany i kompleksowy system

dotyczy to tylko Służby Celnej, ale właśnie wszyst-

odpraw granicznych to system Single Window. Sy-

kich inspekcji kontrolujących przywożone towar y,

stem taki budujemy z myślą o całej Służbie Celnej,

operatorów portowych, logistyków itp. Sprawnością

wszystkich jej klientach i interesariuszach. Docelowy

odpraw granicznych chcemy i potrafimy konkurować

system powstanie w najbliższych latach, ale już są

z innymi portami na Bałtyku. Chcemy, aby wszyst-

miejsca, gdzie działa. W porcie morskim w Szczeci-

kie towary mogły wyjechać za bramę portu najwyżej

nie od kilku lat działa lokalny Single Window oparty

w ciągu 24 godzin. To dlatego od 1 stycznia 2015 r.

na systemie portowym AUTOSTORE. Dzięki współpra-

wdrożono projekt Porty 24h, w którym Służba Celna

cy Służby Celnej i operatora portowego DB, a także

pełni rolę koordynatora. Przygotowaliśmy system in-

Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sani-

formatyczny wymiany informacji – SKK (system Ko-

tarnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

ordynacji Kontroli), w którym uczestniczą zarówno

-Spożywczych i Państwowej Inspekcji Ochrony Ro-

inspekcje, jak i przedsiębiorcy. Dzięki temu można

ślin i Nasiennictwa wyeliminowano obieg dokumentów

śledzić aktualny stan czynności związanych z to-

papierowych potrzebnych przy odprawie granicznej

warem, ale co najważniejsze, adnotacja w systemie

importowanych towarów. Tym samym przyspieszyli-

eliminuje konieczność przedstawiania dokumentów

śmy obsługę przedsiębiorców, poprawiliśmy dokład-

papierowych. Korzyść dla wszystkich uczestników

ność działań i co ważne, usprawniliśmy kontrole to-

jest bezsprzeczna.

warów. Dziś odbywają się one według zasady One
Stop Shop – w jednym miejscu, w tym samym cza-

Od 1 stycznia 2015 r. minęło kilka miesięcy. Dane

sie, przez wszystkie zainteresowane inspekcje jedno-

po pierwszym półroczu wdrożenia projektu Porty 24h

cześnie. Sukces lokalnego rozwiązania wdrożonego

są niezwykle zachęcające i już można powiedzieć,

w Szczecinie zachęcił nas do rozwinięcia tej innowacji

że nowe rozwiązanie jest sukcesem. Trzeba przy tym

w formie projektu Porty 24h.

podkreślić, że stosowanie analizy ryzyka, profi lowanie do kontroli, lepsza współpraca inspekcji i profe-

2. Projekt Porty 24h

sjonalne przygotowanie agencji celnych i spedytorów
pozwalają na zrezygnowanie z kontroli szczegółowej

Porty 24h to najnowsza inicjatywa polskiej Służ-

około 95% ładunków! Zatem zasadnicza większość

by Celnej. Importowane towar y, w szczególności

kontenerów, ładunków i przesyłek nie jest poddawa-

ży wność, podlegają kontrolom w yspecjalizowa-

na kontroli, a odprawa celna kończy się najwyżej po

nych służb, tj. – jak już wspomniano – Służby Cel-

kilkudziesięciu minutach. Następnie towar może opuś-

nej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji

cić port tak szybko, jak jest to możliwe ze względów

Sanitarnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów

logistycznych.

Rolno -Spożywczych i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Każda z tych służb jest

Niewielki procent towarów, zwłaszcza żywnościo-

uprawniona do dokonywania samodzielnych, nieza-

wych, podlega fizycznej kontroli towaru. Zastosowa-

leżnych od siebie czynności kontrolnych. Dotychczas

nie procedury Porty 24h w portach Trójmiasta spowo-

powodowało to sytuację, że ta sama przesyłka mog-

dowało, że czynności kontrolne wszystkich inspekcji

ła być kontrolowana kilka razy przez różne instytucje.

trwają średnio około 9 godzin. Służba Celna potrze-

To dodatkowe koszty i czas przedsiębiorcy. Zadanie,

buje około 2,5 godziny. Zatem w przypadku kontroli

jakie sobie postawiliśmy, to zakończenie wszystkich

towaru w portach Trójmiasta 10–12 godzin wystarczy
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na odprawy graniczne! Jeszcze korzystniejszą sytu-

wynika z nieuzasadnionych obaw. Bez właściwej

ację maj a importerzy w portach Szczecina i Świno-

analizy ryzyka mamy większą skłonność do kon-

ujścia: 2,5 godziny to czas kontroli inspekcji i około

trolowania, rozbudowywania procedur, wydłużania

40 minut na obsługę zgłoszenia celnego! Tak krótki

czasu kontroli itp. Jestem przekonany, że dobra

czas to właśnie efekt działającego w Szczecinie Sin-

wiedza na temat łańcucha dostaw i jego uczest-

gle Window opartego na systemie AUTOSTOR, bę-

ników pozwala na wyeliminowanie wielu zbędnych

dącego de facto rozwiązaniem informatycznym typu

czynności, które niepotrzebnie wydłużają czas

Port Community System, obejmującym wszystkich in-

i generują koszty, zarówno postronnie przedsię-

teresantów portu.

biorców, jak i administracji.

3. Rekomendacje

Wiele miejsca poświęciłem przedsiębiorcom, niewiele turystom. Dla nich też pozwolę sobie przed-

Wnioski ze stosowania kolejnych uproszczeń, zarów-

stawić jedną rekomendację. Wracając z dalekich

no organizacyjnych, podatkowych, celnych informa-

podróży, zwłaszcza egzotycznych, pamiętajcie Pań-

tycznych, jak i tych codziennych oferowanych klientom

stwo, aby zostawić w ich naturalnym środowisku

Służby Celnej są jednoznaczne: podejście proklienckie

żyjące tam okazy flory i fauny. Wiele z gatunków

w świadczeniu usług przez Służbę Celną trzeba kon-

jest chronionych konwencją CITES, a celnicy są

tynuować!

strażnikami ginących okazów i nie pozwalają na
przywożenie pamiątki kosztem środowiska, także

Raport jest też dobrym miejscem do sformułowa-

morskiego.

nia szerszych rekomendacji, bowiem nie wszystko,
co dotyczy transportu morskiego i odpraw granicz-

Bałtyk jest naszym wspólnym dobrem – źródłem roz-

nych, może być zrealizowane lub skoordynowane

woju gospodarczego i radości z naturalnego środowi-

przez Służbę Celną. Stąd chciałbym zaprezentować

ska. Dla celników to miejsce naszej służby.

dwa postulaty:
1) stworzenie we wszystkich por tach jednolitego
obiegu informacji opartego na narzędziach informatycznych typu Port Community System. Sukces Szczecina wynika właśnie z zastosowania takiego rozwiązania. Można nawet rozważyć, czy
nie powinien to być jeden system dla wszystkich
terminali i portów Trójmiasta, co pozwoliłoby na
ograniczenie kosztów i poprawę zarządzania infrastrukturą portową, łańcuchem dostaw, a przede wszystkim obsługą towaru w porcie – w tym
kontrolą graniczną;
2) szersze stosowanie analizy ryzyka w działaniach
wszystkich podmiotów zaangażowanych w pracę

Tomasz Michalak,
Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie
Finansów. Uczestniczył w wielu przedsięwzięciach,
m.in. integracji z Unią Europejską, zmianach
prawodawstwa celnego, reorganizacji Służby
Celnej i tworzeniu Strategii działania polskich
celników. Reprezentował polskie cło w Brukseli.
Był odpowiedzialny za działania Służby Celnej
podczas prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
2012. Zaangażowany w budowę rozwiązań
informatycznych w ramach Programu e‑CŁO,
a także innowacyjnych projektów na rzecz
przedsiębiorców. Dąży do wprowadzania
nowoczesnych rozwiązań, m.in. usprawnień
w portach morskich w ramach Single Window
i Porty 24h.

portu. Wiele czynności, w tym kontrole towaru,
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Nowe kierunki
i specjalizacje
dostosowujące
szkolnictwo morskie
do zapotrzebowania
i wymagań światowych

Henryk Śniegocki,
profesor nadzwyczajny doktor
inżynier kapitan żeglugi wielkiej,
prorektor ds. morskich
Akademii Morskiej w Gdyni
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W

wiązań przyśpieszających rozwój nowych sektorów rynku

Niniejsze opracowanie przedstawia tendencje rozwoju

gospodarki”4. Strategiczne znaczenie sektora morskie-

szkolnictwa morskiego. Wskazuje na potencjał rozwo-

go dla rozwoju europejskiej gospodarki jest dostrzegal-

jowy edukacji morskiej z uwzględnieniem potrzeb i tren-

ne również w innych dokumentach unijnych, podkre-

dów światowych, gospodarki europejskiej oraz polskiej

ślających, że jest to gałąź przemysłu o zaawansowanej

polityki gospodarczej. W opracowaniu zawarto reko-

technologii, której sukces wykorzystania wymaga specja-

mendacje do podjęcia konkretnych działań na rzecz

listycznej wiedzy. Dokument LeaderSHIP 2020 wskazu-

wzmocnienia pozycji szkolnictwa morskiego w Polsce.

je na szereg instrumentów mających na celu wspieranie

stęp

morskiego, a także promowania badań i innowacji w celu
uwolnienia niewykorzystanego potencjału „niebieskiej

kompetencji i kwalifikacji w badaniach morskich5.

Potencjał rozwojowy gospodarki morskiej
Zalecenia i postulaty Komisji Europejskiej uwzględnioGospodarka morska cechuje się wysokim potencjałem

no również w Polityce morskiej Rzeczypospolitej Pol-

rozwojowym, mając w ostatnich latach istotny udział

skiej do roku 2020, gdzie wskazano za zasadniczy cel

w zwiększeniu poziomu zatrudnienia i eksportu. Po-

strategiczny zwiększenie udziału gospodarki morskiej

równując w perspektywie ostatnich lat zatrudnienie

w PKB6. Dokument ten w poszczególnych rozdziałach

w tym sektorze, można zaobserwować zdecydowaną

odnosi się do tematyki transportu morskiego, zapew-

tendencją wzrostową . Przychody eksportowe pocho-

nienia bezpieczeństwa, poprawy stanu środowiska na-

dzące wyłącznie z budowy statków, łodzi i konstrukcji

turalnego, wykorzystania zasobów naturalnych i mor-

pływających w roku 2014 osiągnęły szacunkową war-

skich badań naukowych. Podkreśla się, że „ważnym

tość 17,5 mld zł, podczas gdy przychody eksportowe

obszarem gospodarki morskiej jest edukacja morska.

całego sektora morskiego w Polsce kształtowały się

Doświadczenie w szkoleniu kadr morskich oraz rozwi-

na poziomie 30 mld zł. Dynamika wzrostu eksportu

nięta baza dydaktyczna stwarzają warunki kształce-

w branży morskiej w latach 2010–2014 wyniosła 79% .

nia specjalistów sektora gospodarki morskiej na naj-

Zachowanie dodatniego trendu zmian wskaźników

wyższym poziomie”7. W myśl dokumentu dynamicznie

ekonomicznych można zaobserwować także w świa-

zmieniająca się sytuacja na rynku pracy wymusza ko-

towej gospodarce morskiej. Korzystne prognozy zo-

nieczność dostosowywania modelu szkolnictwa do po-

stały zawarte również w jednym ze znanych raportów

trzeb gospodarczych i społecznych państwa.

1

2

Global Marine Trends 2030 .
3

Polskie szkolnictwo morskie
Dodatnie prognozy dotyczące gospodarki morskiej dostrzega także Komisja Europejska, która szczególnie

W Polsce potrzeby szkolenia kadr specjalistycznych dla

podkreśla perspektywę wzrostu zatrudnienia w kontek-

gospodarki morskiej zaspokajają zarówno uczelnie wyż-

ście poprawy sytuacji rynkowej w Europie. Wskazuje przy

sze, jak i szkoły średnie oraz zawodowe. Kształcą one

tym na konieczność umacniania gospodarek morskich
państw Unii Europejskiej, wprowadzania kolejnych roz-

1 Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych z Głównego
Urzędu Statystycznego.
2 Tamże.
3 Global Marine Trends 2030, Lloyd’s Register, QinetiQ, University of
Strathclyde, 2013.

4 A Sustainable Blue Growth Agenda for the Baltic Sea Region, Commission staff working document, Komisja Europejska, Bruksela 2014.
5 Leadership 2020 – The Sea – New Opportunities for the Future, Komisja Europejska, Bruksela 2013.
6 Uchwała nr 33/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
7 Tamże.
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zarówno w specjalnościach związanych bezpośrednio

zatrudnieniu przez bardziej wymagających pracodaw-

z pracą na morzu, jak i zapleczem lądowym gospodar-

ców znaczenie mają nie tylko dyplomy związane z kwa-

ki morskiej. Do oferowanych kierunków studiów należą

lifikacjami, ale przede wszystkim dyplomy i suplementy

m.in.: nawigacja, transport, elektrotechnika, elektronika,

szczegółowo informujące o miejscu i zakresie uzyska-

mechanika, geodezja i kartografia, towaroznawstwo, lo-

nego wykształcenia”9. Jednym z działań powinno być

gistyka, zarządzanie czy informatyka. Wśród specjal-

zatem restrykcyjne dążenie do ujednolicenia standardów

ności wymienić należy: transport morski, technologie

dla kadr morskich w skali globalnej. Wszystkie działania

offshore, żeglugę arktyczną, zarządzanie bezpieczeń-

powinny uwzględniać również inicjatywę STCW+10, któ-

stwem w transporcie morskim, transport i logistykę,

ra dotyczy kompetencji z zakresu przywództwa, żeglu-

morskie systemy transportowe i logistyczne, elektroau-

gi ekologicznej, kultury bezpieczeństwa, innowacyjności

tomatykę okrętową, elektronikę morską, komputerowe

oraz pracy w środowisku wielokulturowym.

systemy sterowania, eksploatację siłowni, technikę remontów urządzeń okrętowych i portowych, towaroznaw-

Polska może pozostać liderem w obszarze kształcenia

stwo, zarządzanie jakością i inne. Ponadto oferowanych

ofi cerów poziomu operacyjnego i zarządzania, przy-

jest wiele kursów specjalistycznych dla oficerów i kadr

gotowanych do pracy w warunkach arktycznych, na

lądowych, przy istniejącym zapleczu dydaktycznym

wodach szelfowych, specjalistycznych jednostkach

spełniającym wysokie standardy jakości.

pływających, a ponadto: inżynierów technologii transportu i przeładunku materiałów niebezpiecznych, spe-

Absolwenci morskich szkół wyższych – kierunków mor-

cjalistów w zakresie dozoru i zarządzania konstrukcjami

skich zdobywają dyplomy zawodowe niezbędne do zaj-

offshore czy bezpieczeństwa nawigacji.

mowania stanowisk oficerskich w marynarce handlowej,
a ich kształcenie odbywa się zgodnie z międzynaro-

Nowe kierunki budowy ekologicznych jednostek pływa-

dowymi standardami szkolenia oficerów (STCW) . Do-

jących, tj. promów i statków z napędem LNG, hybry-

świadczenie polskich ośrodków szkoleniowych, w tym

dowym czy solarnym, także wyznaczają nowe kierunki

uczelni morskich, zaplecze i poziom naukowo-badaw-

kształcenia. Ten proekologiczny trend będzie wymagał

czy czy wysoka ocena parametryczna akredytowanych

uzupełnienia zaplecza lądowego o nowe kadry specja-

laboratoriów to jedynie wybrane aspekty potwierdzają-

listów. Wyznacznikiem kreowania nowych specjaliza-

ce poziom polskiego know-how, pozwalający na bycie

cji jest również dyrektywa Parlamentu Europejskiego

liderem w obszarze szkolnictwa morskiego.

o obszarach kontroli emisji SOx11.

Perspektywy szkolnictwa morskiego

Nowe jednostki pływające wykorzystują systemy stero-

8

wania oparte na wysoko zaawansowanej technologii IT,
Potrzeby rynku pracy pociągają konieczność dokonania

będące narzędziem integracji wielu urządzeń okrętowych.

szczegółowej analizy nowych kierunków kształcenia oraz

Wymusza to kształcenie w zakresie mechatroniki morskiej.

dostosowywania programów nauczania z zachowaniem

Połączenie IT z urządzeniami napędowymi i energetyczny-

najwyższych standardów. Jakość kształcenia, wyposa-

mi to również kierunek uzupełniania kadr morskich o spe-

żenie ośrodków i kadry dydaktycznej nie zawsze odpowiada wymogom konwencji STCW. „Dlatego często przy

8 Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia
marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201).

9 S. Gucma, P. Rajewski, Przyszłość szkolnictwa morskiego, Przegląd
Gospodarczy 2013.
10 Możliwości zachowania i certyfikowania przewagi kwalifikacyjnej marynarzy z UE – http://www.marynarz.org/artykuy/dokumenty-etf/20-moliwoci-zachowania-i-certyfikowania-przewagi-kwalifikacyjnej-marynarzy-z-ue.
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r.

ROzDziAł i. inTEGRACjA REGiOnALnA

160

GLOBAL COMPACT

Raport Bałtyk dla Wszystkich

cjalistów z zakresu informatyki morskiej, którą należy łączyć

szkolnictwo może nadal pozostać liderem. W ujęciu mię-

z procesem wdrażania koncepcji e-nawigacji . Wprowa-

dzynarodowym Polska może stać się liderem w eksporcie

dzanie nowych technologii to prawdopodobne zwiększenie

know-how obejmującym standardy kształcenia kadr mor-

efektywności transportu. Nieodzownym procesem zacho-

skich oraz w obszarze prac nad stworzeniem jednolitego,

dzącym w edukacji morskiej musi być więc doskonalenie

globalnego systemu nauczania.

12

standardów i programów nauczania dla kadr zaplecza logistycznego oraz lądowego gospodarki morskiej.

Do realizacji strategicznych celów polskiej edukacji morskiej niezbędne jest współdziałanie ośrodków szkolnictwa

Kształcenie powinno korzystać z nowoczesnej bazy

morskiego z organami rządowymi szczebla centralnego

dydaktycznej, symulatorów i urządzeń warunkujących

i samorządowego. Niezbędne jest wsparcie finansowe

prowadzenie szkolenia na najwyższym światowym

uczelni przez właściwe ministerstwa w celu systematycz-

poziomie, także z nowoczesnych technik nauczania

nej rozbudowy oraz modernizacji bazy badawczej i dy-

(w tym systemów edukacji na odległość).

daktycznej, która spełniałaby najnowsze, międzynarodowe standardy. Zwiększenie środków na te przedsięwzięcia

Perspektywą dla polskiego szkolnictwa morskiego jest

powinno być bezwzględnie promowane przez decyden-

również transfer wiedzy i doświadczenia. Jako przykład

tów odpowiedzialnych za politykę gospodarczą kraju.

należy tu wskazać międzynarodowy projekt dedykowany

Uzyskanie preferencji w dostępie do środków z budżetu

tworzeniu i uruchomieniu Akademii Rybołówstwa i Nauk

państwa i UE poprzez wypracowanie dogodnych kryte-

o Morzu w Namibe, w Republice Angoli, w którym part-

riów korzystania z instrumentów realizacji zarówno pol-

nerem jest Akademia Morska w Gdyni. Niezależnie od za-

skiej, jak i unijnej polityki morskiej pozwoliłoby osiągnąć

dań doradztwa technicznego związanych z infrastrukturą

jeden z zasadniczych celów, jakim jest utworzenie Euro-

dydaktyczną tworzonej uczelni ważnym elementem prac

pejskiego Centrum Edukacji Morskiej. W celu podnosze-

w projekcie było dostarczenie kompletnych ram kształ-

nia poziomu jakości systemu kształcenia kadr morskich

cenia, zgodnie z wymogami STCW. Kolejnymi projektami

niezbędne jest dalsze zaangażowanie Międzynarodowej

odbywającymi się z udziałem Akademii Morskiej w Gdy-

Organizacji Morskiej (IMO) i jej współpraca z wiodącymi

ni będzie tworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Morskiej

ośrodkami na świecie. Jednym z działań powinno być

w Senegalu oraz morskiej szkoły zawodowej w Togo. Pro-

zobligowanie armatorów do zapewnienia zrównoważo-

jekty te są przykładem kształtowania międzynarodowej

nego rozwoju przyszłym oficerom poprzez wprowadze-

edukacji morskiej oraz drogą do ujednolicenia procesów

nie globalnego programu kadeckiego. W chwili obecnej

kształcenia, uzyskania wysokojakościowych szkoleń speł-

znaczna część studentów kierunków morskich ma trud-

niających normy konwencji międzynarodowych.

ności z terminowym zrealizowaniem praktyki zawodowej
niezbędnej do otrzymania uprawnień oficerskich.

Zakończenie
Pomimo wysokiego poziomu kształcenia w szkolnictwie
morskim, analiza nowych kierunków i przygotowanie programów, a także uzupełnienie wyposażenia ośrodków
szkolących powinno wyprzedzać potrzeby rynku pracy.
W ujęciu projakościowym edukacji kadr morskich polskie

12 Draft Strategy for the development and implementation of e-navigation.
NAV 54/25, Annex 12, 14 August 2008.

Henryk Śniegocki,
profesor nadzwyczajny doktor inżynier
kapitan żeglugi wielkiej Akademii Morskiej w Gdyni.
Wielokrotnie wybierany do władz uczelni, obecnie
na stanowisku prorektora ds. morskich. Od 2000 r.
odpowiedzialny za szkolenia specjalistów branży
morskiej w SDK AMG. Członek wielu uznanych
na arenie międzynarodowej komisji, rad, towarzystw
naukowych oraz zawodowych. Specjalista
w dziedzinie bezpieczeństwa transportu i morskiego
szkolnictwa wyższego.

161  Zwiększenie konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego

Podatki jako
hamulec rozwoju
gospodarki morskiej
– propozycje zmian

Mateusz Romowicz,
radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting – Mateusz Romowicz

nie przez urzędników skarbowych, co może prowadzić
do stworzenia bezpiecznego środowiska prawnego dla

W

polskich lub zagranicznych przedsiębiorców prowadzą-

Podatki jako hamulec rozwoju gospodarki morskiej to

Do proponowanych zmian w przepisach prawa podat-

bardzo szerokie zagadnienie, szczególnie z perspekty-

kowego, które ułatwiłyby działalność w sektorze go-

wy regulacji i praktyk stosowania prawa przez polskie

spodarki morskiej, należą m.in. wprowadzenie zasady

organy podatkowe. Gospodarka morska wymaga no-

zaufania organów podatkowych do podatnika, realna

woczesnych i zarazem elastycznych konstrukcji praw-

odpowiedzialność urzędników skarbowych za błędy,

nopodatkowych, które będą umożliwiały bezpieczny

uproszczenie przepisów prawa podatkowego, ujedno-

rozwój tego sektora.

licenie interpretacji prawa podatkowego i stworzenie

stęp

cych działalności o zasięgu międzynarodowym w sektorze gospodarki morskiej.

zachęt podatkowych.
Należy pamiętać, iż samo stworzenie korzystnych dla
podatników regulacji podatkowych to za mało, aby

Zasada zaufania organów podatkowych

gospodarka morska w Polsce rozwijała się zgodnie

do podatnika

z oczekiwaniami branży morskiej. Równie ważnym
aspektem jak wprowadzenie nowych regulacji podatko-

Co prawda od 1 stycznia 2016 r. w polskiej ordyna-

wych jest ich późniejsze jednolite i „stabilne” stosowa-

cji podatkowej zostanie wprowadzona nowa zasada
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dotycząca rozstrzygania wątpliwości na korzyść po-

ukarania podatnika, którego działalność jest prowa-

datnika, która sprowadza się do tego, iż w przypadku

dzona bardzo rzetelnie, ale dopuścił się on drobnych

różnych wyników wykładni przepisów prawa podatko-

uchybień wynikających ze specyfiki prowadzonego

wego organ podatkowy będzie przyjmował wykładnię

biznesu.

korzystną dla strony postępowania. Nowe brzmienie
proponowanego przepisu rozszerza stosowanie zasa-

Realna odpowiedzialność urzędników

dy nie tylko wobec podatników, ale również wobec

skarbowych za błędy

płatników, inkasentów, następców prawnych i osób
trzecich, które są stroną podstępowania. Rozstrzyga-

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjona-

nie wątpliwości na rzecz strony postępowania będzie

riuszy publicznych, która obowiązuje w Polsce po-

stanowiło jedną z podstawowych zasad prowadzonego

nad 4 lata, nie ma faktycznie znaczenia dla urzędni-

postępowania podatkowego. Należy zauważyć, iż wąt-

ków skarbowych. Z różnych badań przeprowadzonych

pliwości te w większości przypadków wynikają z bar-

w ciągu ostatnich lat wynika, iż żaden urzędnik skar-

dzo poważnych dysfunkcji polskiego systemu prawa

bowy nie poniósł dotąd odpowiedzialności majątkowej

podatkowego, np. skrajnie różnych interpretacji tych

za swoje błędy.

samych przepisów prawa podatkowego w odniesieniu
do tożsamych stanów faktycznych, wydanych przez te

Zgodnie z tą niefortunną ustawą urzędnik skarbowy

same organy podatkowe lub dwa różne organy podat-

może ponieść odpowiedzialność finansową wyłącznie

kowe z tej samej miejscowości.

w sytuacji, gdy: podmiot odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicz-

Jednak w dalszym ciągu w polskim systemie praw-

nej wypłacił odszkodowanie na mocy prawomocnego

nym brakuje zasady, która obowiązuje w wielu zagra-

orzeczenia sądu lub ugody, szkoda jest rezultatem

nicznych systemach prawa podatkowego, tzn. zasady,

rażącego naruszenia prawa wynikającego z zawinio-

zgodnie z którą organy podatkowe zakładają, że po-

nego działania lub zaniechania urzędnika oraz ra-

datnik działa zgodnie z przepisami prawa podatkowe-

żące naruszenie prawa zostało stwierdzone decyzją,

go, chyba że działania organu podatkowego wykażą

wyrokiem lub postanowieniem. Uwagi wymaga fakt,

inny stan rzeczy. Zmiana w tym zakresie sprowadza-

iż wszystkie wymienione przesłanki muszą zaistnieć

łaby się m.in. do zmiany wytycznych dla urzędników

łącznie, co prowadzi w praktyce do tego, że „ukara-

skarbowych prowadzących kontrole, którzy powinni

nie” urzędnika skarbowego za jego błędy jest wręcz

wychodzić z założenia, iż podatnik działa w zgodzie

niemożliwe.

z przepisami i tylko w przypadkach ewidentnych naruszeń prawa podatkowego reagowaliby nałożeniem

W wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, w których

surowych sankcji.

urzędnicy skarbowi wbrew przepisom i ustaleniom wynikającym z kontroli bardzo arbitralnie nakładają kary

W wielu przypadkach przedsiębiorcy lub pracowni-

na przedsiębiorców lub pracowników sektora gospo-

cy z sektora gospodarki morskiej są konfrontowani

darki morskiej, co z reguły kończy się długotrwałym

z bardzo profiskalnym podejściem polskich organów

procesem dochodzenia swych praw, trwającym kil-

podatkowych, które to organy są bardziej zaintere-

ka lub nawet kilkanaście lat. Co ciekawe, nawet gdy

sowane statystyką, tzn. pozytywnym wynikiem kon-

taki proces zakończy się sukcesem dla podatnika, to

troli podatkowej niż ustaleniem faktycznych działań

urzędnik, który doprowadził do wydania rażąco wadli-

podatnika lub odnalezieniem podstawy prawnej do

wej decyzji, pozostaje bezkarny.
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Do czasu, gdy przepisy w tym zakresie nie ulegną

W polskim systemie prawa podatkowego należałoby

zmianie, nie zlikwiduje się w polskim systemie praw-

również uprościć wszelkie procedury rejestracyjne dla

nym pewnej bezkarności urzędniczej, która z ko-

przedsiębiorców oraz doprecyzować przepisy w za-

lej prowadzi do braku poczucia bezpieczeństwa

kresie VAT. Jednym z częstych i w mojej ocenie za-

podatników.

sadnych postulatów jest wprowadzenie niższej stawki
podatku liniowego dla przedsiębiorców prowadzących

Wystarczyłoby wprowadzić zmianę, która prowadziłaby

jednoosobową działalność gospodarczą (obecnie 19%

do uznania majątkowej odpowiedzialności funkcjona-

PIT) i obniżenie podatku CIT lub wprowadzenie pew-

riusza publicznego w przypadku wydania przez sąd

nych zwolnień z podatku CIT w przypadku realizowania

administracyjny wyroku uchylającego wadliwą decy-

większych projektów lub inwestycji w sektorze gospo-

zję. Z pewnością zmiana ta wprowadziłaby dużo więcej

darki morskiej.

ostrożności w podejmowaniu przez urzędników skarbowych decyzji, które bardzo często doprowadzają

Z kolei w odniesieniu do pracowników sektora gospo-

do upadłości zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby

darki morskiej, w szczególności tych, którzy uzyskują

fizyczne, a po latach okazuje się, iż decyzje te zosta-

dochody za zagranicy i są zobligowani, aby rozliczyć

ły wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa

się w Polsce z tych dochodów, należałoby wprowa-

podatkowego.

dzić podatek liniowy, np. 10% PIT, który zachęcałby
do opłacania podatków w Polsce. Ten postulat jest

Uproszczenie przepisów prawa

podnoszony przez wielu marynarzy i pracowników sek-

podatkowego

tora stoczniowego, którzy bardzo chętnie regulowaliby
w Polsce podatki oparte na prostych i jasnych zasa-

Postulat ten pojawia się bardzo często w różnych

dach, które uwzględniałyby specyfikę pracy za granicą

publikacjach i dyskusjach na ten temat, ale zagad-

i koszty związane z uzyskaniem kwalifikacji umożliwia-

nienie to ma szczególne znaczenie dla sektora go-

jących podjęcie tej pracy.

spodarki morskiej, gdyż zawiłość polskich przepisów i ich niejasność zniechęca wielu polskich lub

Ujednolicenie interpretacji prawa

zagranicznych przedsiębiorców do nowych inwestycji

podatkowego

w Polsce.
Sprawa ujednolicenia przepisów prawa podatkowego
Poziom przewlekłości, formalizmu i uciążliwości wielu

powinna zostać pilnie uporządkowana w polskim pra-

polskich postępowań podatkowych jest całkowicie nie-

wie podatkowym. Obecnie funkcjonuje pięć ośrod-

dostosowany do standardów, których oczekują przed-

ków „interpretacyjnych” w postaci izby skarbowych

siębiorcy i pracownicy z branży morskiej. W pierwszej

(Bydgoszcz, Katowice, Łódź, Poznań i Warszawa)

kolejności należałby uprościć przepisy w powyższym

wydających interpretacje w zależności od rejonu za-

zakresie. Co więcej, upraszczając przepisy, powinno

mieszkania podatnika lub przedmiotu zadanego py-

się zlikwidować pewne dysfunkcje polskiego systemu

tania podatkowego. Niestety w praktyce prowadzi

prawnopodatkowego, które umożliwiają bezzasadne

to do licznych rozbieżności interpretacyjnych w całej

prowadzenie kontroli podatkowych nawet przez kilka

Polsce.

lat, znacząco blokując przedsiębiorcę lub nawet uniemożliwiając mu normalne prowadzenie działalności go-

Co więcej, niezaskarżenie przez wnioskodawcę nawet

spodarczej.

wadliwej interpretacji przepisów prawa podatkowego
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w terminie powoduje, iż ta wadliwa interpretacja za-

prowadzonej w ramach tych stref, na podstawie ze-

czyna funkcjonować jako „prawidłowa”.

zwolenia, jest zwolniony z podatku dochodowego od
osób fizycznych i prawnych.

Należałoby stworzyć jednolitą linię interpretacyjną poprzez stworzenie jednego centrum wydawania inter-

Należałoby rozważyć wprowadzenie w polskim syste-

pretacji indywidualnych. Centrum to powinno również

mie podatkowym zachęt podatkowych, które zakty-

wydawać wytyczne w zakresie stosowania przepisów

wizowałyby przedsiębiorców do inwestycji i działal-

prawa podatkowego dla dyrektorów izby skarbowych

ności w sektorze gospodarki morskiej w Polsce. Do

i naczelników urzędów skarbowych, aby uniknąć wręcz

takich zachęt należałoby zaliczyć m.in. zwolnienia

patologicznych sytuacji, w których dwaj naczelnicy

z podatku dochodowego od osób fizycznych lub

z jednego miasta wydają skrajnie różne decyzje do-

prawnych w przypadku realizacji określonych projek-

tyczące tych samych przepisów i stanów faktycznych.

tów i inwestycji, możliwość negocjowania stawek CIT,
możliwość odroczenia płatności podatków w czasie

Stworzenie zachęt podatkowych

oraz możliwość umorzenia zaległości podatkowej lub
zwolnienie z podatku w przypadku dokonania przez

Ulgi podatkowe (zachęty podatkowe) są doskonałym

podatnika określonych inwestycji w sektorze gospo-

narzędziem dla wielu państw, które zorientowane są

darki morskiej.

na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
morskiej.

Podsumowanie

Konkurencyjność gospodarki morskiej danego pań-

Niestety na dzień dzisiejszy uznać należy, iż polski

stwa na rynkach globalnych jest warunkowana wieloma

system podatkowy jest bardzo poważnym hamulcem

czynnikami m.in. innowacyjnością, bezpieczeństwem

w rozwoju polskiego gospodarki morskiej. Powyższy

podatnika i niskimi obciążeniami publicznoprawnymi.

wniosek wynika z zawiłości i niejasności przepisów

Dlatego, w kilkudziesięciu państwach wraz z różne-

prawa podatkowego w Polsce oraz postępującego fi-

go rodzaju dofinansowaniami np. dotacje, stosuje się

skalizmu, który przejawia się w sposobie prowadze-

tzw. zachęty podatkowe by stymulować przedsiębior-

nia kontroli podatkowych przez urzędników i braku ich

ców do realizacji projektów w określonych sektorach

odpowiedzialności za popełnione błędy. Sytuację po-

gospodarki.

garsza jeszcze zbyt długi okres postępowań kontrolnych i odwoławczych, a co za tym idzie niepewność

W Polsce niestety zachęt podatkowych dla przedsię-

podatników funkcjonujących w branży morskiej co do

biorców z sektora gospodarki morskiej jest niewiele,

ich sytuacji podatkowej.

a te, które funkcjonują, nie mają wielkiego znaczenia
w codziennej praktyce biznesowej i nie obejmują podstawowych problemów gospodarczych, środowiskowych i społecznych.
Co prawda, w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego w Polsce, utworzono specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Przykładowo dochód z działalności

Mateusz Romowicz,
radca prawny mający wieloletnie doświadczenie
w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych
i osób fizycznych z branży morskiej, specjalizuje
się w prawie podatkowym, prawie gospodarczym
i prawie morskim. Stworzył sprawnie funkcjonujące
departamenty prawne w dwóch grupach spółek
o zasięgu międzynarodowym.
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Słowo wstępne

Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

B

wigacji, co wpływa na poziom bezpieczeństwa i staałtyk jest jednym z najbardziej uczęsz-

czanych akwenów morskich na świecie. Sza-

nowi duże wyzwanie dla zarządzających ruchem na
Bałtyku.

cuje się, że w każdej chwili na wodach Bałtyku
przebywa od ponad 2 do 4,5 tys. statków, przewo-

Dzięki dobrej współpracy i ustanowieniu bezpieczeń-

żących rocznie około 800 mln ton ładunków i 14 mln

stwa jako ważnego priorytetu udaje się utrzymać re-

kontenerów, w tym różne dobra, surowce mineralne

latywnie wysoki poziom bezpieczeństwa na obszarze

i związki chemiczne, co zwiększa ryzyko katastrof

Morza Bałtyckiego. Współpraca ta jest realizowana na

morskich i stanowi zagrożenie zarówno dla miesz-

różnych płaszczyznach i dotyczy wszystkich interesa-

kańców, jak i dla całego ekosystemu. Na wodach

riuszy bezpieczeństwa Bałtyku, jak organy administracji

Bałtyku rejestruje się około 350 tys. przejść jedno-

morskiej, naukowców, organizacji regionalnych, twór-

stek morskich przez tzw. linie referencyjne; w przy-

ców i realizatorów projektów.

padku polskiego wybrzeża ta intensywność jest nieco mniejsza i wynosi 15 tys. przejść rocznie. Bałtyk

Wiele z działań i projektów na rzecz poprawy bez-

nie jest też najłatwiejszym akwenem do nawigacji,

pieczeństwa na Bałtyku jest wspieranych przez Unię

jest stosunkowo płytki i dostęp do niego jest bar-

Europejską, jak projekt e -Nawigacji (e -Navigation),

dzo wąski, a cieśniny duńskie stanowią najbardziej

projekty wymiany informacji, monitoringu z wyko-

ruchliwą drogę morską na świecie. Ponadto zimą

rzystaniem najnowszych technologii czy transpor-

zlodowacenia wody znacznie utrudniają warunki na-

tu niebezpiecznych substancji. Potrzeba jest opra-
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cowywania i wprowadzania inteligentnych systemów
monitoringu i zarządzania ryzykiem nawigacyjnym na
akwenach i w portach.
Jednym z założeń Programu Bałtyk 2015–2020, realizowanego przez UNGC w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014–2020, jest współpraca na rzecz
zwiększenia bezpieczeństwa transportu morskiego.
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Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości. Od 2005 r. do lutego 2008 r. pełnił
funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną
i praktyczne wieloletnie doświadczenie na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych,
zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej
administracji publicznej, jak i sektora prywatnego
i pozarządowego.

by Timothy M. LeBlanc
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Gospodarcze
wykorzystanie Bałtyku
przez pozyskiwanie
ropy i gazu

Paweł Olechnowicz,
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa LOTOS S.A.,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

W 2014 r. podpisaliśmy umowę z konsorcjum banków i instytucji fi nansowych dotyczącą fi nansowania
inwestycji zagospodarowania złoża B8. Oznacza to

P

możliwość wydobywania ropy naftowej oraz współ-

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej LOTOS spółka

Poszukiwania i wydobycie węglowodorów, zwłaszcza

LOTOS Petrobaltic jest jedyną polską firmą prowadzą-

spod dna morza, to inwestycje kosztowne i długo-

cą obecnie działalność poszukiwawczo-wydobywczą

terminowe. W poddawanych szczegółowej weryfikacji

w obrębie polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałty-

projektach uwzględniamy aktualne realia gospodarcze

ckiego.

i trendy rynkowe, pamiętając o prognozach wielolet-

towarzyszącego gazu ziemnego na obszarze polskiej

otencjał z perspektywą

wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

nich, zgodnie z którymi w najbliższych latach ceny ropy
Roz wój tego segmentu działalności w latach

mogą nie osiągnąć poziomu sprzed obecnego kryzysu.

2016–2020 na Bałtyku będzie realizowany przez Grupę Kapitałową LOTOS poprzez kontynuację wydobycia

Takie podejście zapewnia optymalną efektywność

ropy naftowej ze złóż B3 i B8 oraz rozpoczęcie wydo-

ekonomiczną prowadzonej działalności z korzyścią dla

bycia gazu ziemnego ze złóż B4 i B6. Rozpoznanie

spółki i jej szeroko rozumianych interesariuszy, w tym

potencjału Bałtyku wymaga dalszego prowadzenia pro-

akcjonariuszy. Jednocześnie zwiększając wydoby-

gramu badań sejsmicznych oraz sukcesywnych wier-

cie ropy pochodzącej z własnych zasobów, realizuje-

ceń poszukiwawczo-rozpoznawczych na rokujących

my program dywersyfi kacji zaopatrzenia w surowiec,

obiektach, a także przygotowania i realizacji zagospo-

umacniając tym samym bezpieczeństwo sektora ener-

darowania rozpoznanych złóż na Morzu Bałtyckim.

gii w Polsce.
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Bezpieczeństwo dostaw surowców

Północnym pozwala osiągać znaczące korzyści dzięki

energetycznych drogą morską

obniżeniu kosztów transportu. Transport morski stanowi główną drogę eksportowanych produktów nafto-

Logistyka morska jest ważnym elementem w łańcu-

wych oraz istotną część dostaw surowców i kompo-

chu logistycznym Grupy Kapitałowej LOTOS. Położenie

nentów do produkcji. Ostatnie lata były dla koncernu

naszej rafinerii w pobliżu morskiego terminala przeła-

rekordowe zarówno pod względem wolumenu przeła-

dunkowego ropy naftowej pozwala na dywersyfikację

dowanego w portach morskich, jak też liczby obsłu-

dostaw surowca, umożliwia dostawy ropy naftowej

żonych zbiornikowców, która po raz pierwszy w historii

pochodzącej z własnych złóż na Bałtyku i na Litwie,

Grupy LOTOS przekroczyła 300 jednostek.

a w przyszłości również z Morza Północnego.
Dążymy do kontrolowania transportu na jak najdłużPołączenie rurociągami produktowymi rafinerii w Gdań-

szym odcinku łańcucha dostaw, od frachtowania

sku z bazą przeładunkową paliw płynnych w Porcie

statków po formalną obsługę transportu morskiego.
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Zapewnia to większą kontrolę i usprawnia proces pla-

Transfer, STS) są w szczególny sposób traktowane

nowania przeładunków w portach morskich, pozwala-

pod względem bezpieczeństwa i ochrony środowi-

jąc minimalizować przypadki przestoju statków i opty-

ska morskiego. Brane są pod uwagę wszystkie moż-

malizować związane z tym koszty. Zadania logistyczne

liwe uwarunkowania zawarte w sporządzonym i za-

na Morzu Bałtyckim dla LOTOS Petrobaltic realizuje na-

twierdzonym przez towarzystwo klasyfikacyjne Planie

leżąca do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic Miliana

postępowania podczas operacji STS. Określa on

Shipholding Company Ltd, której działalność obejmuje

m.in. warunki pogodowe, w jakich możemy dokony-

usługi logistyki morskiej na rzecz LOTOS Petrobaltic,

wać przeładunku.

w tym świadczenie usług m.in. transportu ludzi i towarów na platformy, magazynowania i transportu ropy

Na wypadek sytuacji o charakterze kryzysowym

naftowej oraz asysty ratowniczej i przeciwrozlewowej.

w spółce LOTOS Petrobaltic funkcjonuje procedura,
w ramach której powoływany jest sztab kryzysowy.

Przewóz jakichkolwiek ładunków niebezpiecznych (za-

Może on wezwać do udzielenia niezbędnej pomocy

wsze jest to mała ilość) objętych kodeksem IMDG

Morską Służbę Poszukiwawczo-Ratowniczą (SAR) oraz

w transporcie morskim jest za każdym razem syg-

– przez administrację morską – służby innych państw

nalizowany służbom portowym administracji morskiej.

bałtyckich. Koordynacja działań jest jednym z najważ-

Przedkładany jest tzw. manifest ładunków niebez-

niejszych aspektów w sytuacjach kryzysowych. Dlate-

piecznych. Prowadzone od czerwca 2014 r. opera-

go co roku na pełnym morzu prowadzone są ćwicze-

cje przeładunku ropy na pełnym morzu (Ship to Ship

nia załóg w postępowaniu w sytuacjach awaryjnych,
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dodatkowo doskonalimy się w sposób ciągły poprzez

Respektujemy wymogi stawiane w prawie między-

ćwiczenia z udziałem jednostek SAR i Urzędu Mor-

narodowym (konwencje międzynarodowe, dyrekty-

skiego w Gdyni. W 2014 r. takie ćwiczenia były prze-

wy UE, rezolucje IMO) oraz w przepisach polskich.

prowadzone na polu B3 i miały za zadanie spraw-

Przykładem może być fakt, iż decyzja Regionalnego

dzenie możliwości działania przy zaistnieniu rozlewu

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku doty-

podczas operacji przeładunku ropy ze zbiornikowca

cząca budowy gazociągu podmorskiego w projek-

na tankowiec.

cie B8 uwzględnia tzw. niezbędność ochrony wartości przyrodniczych, jakości wód morskich oraz

Ponadto LOTOS Petrobaltic posiada porozumienia

ochrony środowiska na lądzie, nakładając na in-

o współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicz-

westora znaczne ograniczenia związane z prowa-

nej, Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz

dzeniem prac. Dodatkowo w przypadku tej inwe-

Jednostką Wojskową 2305 GROM, w ramach których

stycji można mówić o zastosowaniu innowacyjnej

realizowane są cykliczne szkolenia, treningi i ćwicze-

metody polegającej na rezygnacji ze spawania po-

nia dotyczące zabezpieczenia infrastruktury morskiej

szczególnych odcinków gazociągu na rzecz łącze-

spółki. Wymienione wyżej jednostki podległe Ministrowi

nia ich z wykorzystaniem technologii ZapLok oraz

Spraw Wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodo-

o zastosowaniu przewiertu sterowanego (NDD) eli-

wej wchodzą w skład systemu ochrony zewnętrznej

minującego konieczność naruszenia części przy-

LOTOS Petrobaltic.

brzeżnej i plaży w początkowej części planowanego
gazociągu.

Zrównoważony rozwój w obszarze
poszukiwań i wydobycia

Mimo restrykcyjnych wymogów prawnych dodatkowo
podejmowane są działania ponad kwestie ujęte w le-

Obszary koncesyjne, na których LOTOS Petrobaltic

gislacji. Spółka realizuje zasadę stosowania najlepszej

ma prawo prowadzić działalność polegającą na po-

praktyki ekologicznej (BAP) i najlepszej dostępnej tech-

szukiwaniu i wydobywaniu ropy i gazu, znajdują

nologii (BAT). Nasze starania mają na celu wyelimino-

się poza tzw. Bałtyckimi Obszarami Chronionymi.

wanie jakichkolwiek rozlewów, a także ograniczenie do

W związku z tym działalność poszukiwawcza i wydo-

minimum konsekwencji, jakie mogą wywołać dla śro-

bywcza w ramach koncesji na obszarach złożowych

dowiska środki chemiczne używane podczas wierceń.

stanowi minimalne zagrożenie zarówno dla obszarów

Podejmujemy także inicjatywy ukierunkowane na wyeli-

chronionych, jak i dla środowiska morskiego. Bałty-

minowanie ryzyka powstania awarii oraz ograniczenie

ckie Obszary Chronione są priorytetowe dla zwalcza-

do minimum skutków ewentualnego ich zaistnienia. Dla

nia rozlewów olejowych na wodach morskich, gdzie

zapewnienia bezpieczeństwa przed zanieczyszczeniami

najważniejszą zasadą jest niedopuszczenie do zanie-

prowadzimy stały monitoring osadów dennych i wody

czyszczeń.

morskiej w obszarze oddziaływania platform. Dążąc do
minimalizowania ryzyka związanego z wyciekami lub

Jednym z najważniejszych działań w tym obszarze jest

ulatnianiem się gazu, wykonujemy także cykliczne prze-

zabezpieczenie środowiska naturalnego przed jego

glądy prewencyjne.

skażeniem produktami tej działalności. Troska o ten
aspekt jest bliska LOTOSOWI od lat. Jakość inwesty-

Podejmowane przez nas działania są zgodne ze

cji realizowanych przez nasz koncern jest wysoko oce-

skonsultowanym z SAR i zatwierdzonym przez Dy-

niana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

rektora Urzędu Morskiego w Gdyni Planem zwalcza-
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nia rozlewów olejowych powstałych w następstwie

Wsparcie koncernu dla projektu SAMBAH poprzez

prac poszukiwawczych i wydobywczych prowadzo-

dofi nansowanie wyposażenia oraz modernizację pły-

nych przez LOTOS Petrobaltic w obszarze koncesji.

wającej jednostki Zelint znacząco wspomogły bada-

Dodatkowo mamy procedury dotyczące postępowa-

nia nad obecnością, rozmieszczeniem oraz preferen-

nia w sytuacjach awaryjnych, m.in. takich jak erup-

cjami siedliskowymi bałtyckich morświnów. SAMBAH

cja, a platformy posiadają tzw. Oil Pollution Emer-

to największy hydroakustyczny projekt monitoringowy

gency Plan.

dotyczący morświnów, którego badania swoim zasięgiem obejmują obszar rozciągający się od podwodne-

Ochrona bioróżnorodności Bałtyku

go grzbietu pomiędzy Darss i Limhamn w południowo-zachodnim Bałtyku do północnej granicy Archipelagu

Prowadzona przez Grupę Kapitałową LOTOS dzia-

Alandzkiego. Dane o zmianach w rozprzestrzenieniu

łalność poszukiwawczo-wydobywcza na morzu oraz

i zagęszczeniu tych ssaków są niezbędne do identy-

nadbałtyckie położenie naszej rafinerii powoduje, iż

fikacji rejonów najczęstszego ich występowania, pre-

ochronę bioróżnorodności Bałtyku uważamy za swoją

ferencji siedliskowych oraz obszarów podwyższonego

powinność. Spółka dużą wagę przykłada do współ-

ryzyka dla tych zwierząt, wynikających z działalności

pracy z partnerami specjalizującymi się w działaniach

człowieka. Z badań opublikowanych w 2014 r. wyni-

charakterystycznych dla środowiskowych uwarun-

ka, iż obecnie w Morzu Bałtyckim znajduje się około

kowań regionu. Należą do nich: Fundacja Rozwoju

450 osobników tego gatunku.

Uniwersytetu Gdańskiego i Stacja Morska Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (SMIOUG),

Ważnym elementem projektu jest w ypracowanie

z którymi od lat realizujemy projekty na rzecz ochro-

skutecznej metody badań nad morświnami w rejonie

ny walorów przyrodniczych Bałtyku pod nazwą

o ich niewielkim zagęszczeniu oraz szerzenie świa-

„LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”. Głównym

domości w społeczeństwie o istnieniu tego zagrożo-

celem tego programu jest restytucja i ochrona za-

nego gatunku. Zdobyta wiedza ma również posłużyć

grożonych wyginięciem gatunków fauny morskiej –

opracowaniu i późniejszemu wdrożeniu najefektyw-

a przede wszystkim ssaków: morświna i foki sza-

niejszych metod monitoringu występowania tych

rej. SMIOUG prowadzi badania biologii i ekologii ryb

rzadkich zwierząt. To dramatycznie niska liczebność,

strefy przybrzeżnej Bałtyku oraz ssaków morskich,

dlatego też staramy się wnieść wkład w jej podnie-

ich siedlisk, a także interakcji z działalnością czło-

sienie.

wieka. Sprzęt zakupiony w ramach naszej współpracy wykorzystany został do wsparcia badań nad wy-

„LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie” jest częścią

stępowaniem morświnów w ramach „Biologicznych

programu „Kierunek Bałtyk”, w skład którego wchodzi

i ekologicznych badań organizmów oraz siedlisk mor-

też projekt „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobie-

skich pod kątem wdrażania skuteczniejszych metod

szewskiej”. Ten ostatni jest działaniem wieloletnim,

zarządzania ich zasobami i ochroną”. Podejmowa-

w którym partycypują m.in. GBPW Kuling, Instytut

ne wspólnie działania na rzecz ochrony naturalnych

Zoologii PAN, Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdań-

zasobów Morza Bałtyckiego zaowocowały również

skiego. Program zakłada ochronę przyrody – szcze-

zakupem na potrzeby testowania klatek do połowu

gólnie zagrożonych gatunków ptaków (rybitwa czuba-

dorszy (tzw. cod pots) bezpiecznych dla morświnów

ta, sieweczka obrożna) i edukację społeczeństwa na

i fok oraz pozwalających na pozyskiwanie żywych

temat różnorodności biologicznej w znajdujących się

ryb podczas połowu.

tam rezerwatach przyrody.
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„Kierunek Bałtyk” to wieloaspektowy projekt związany
z ochroną bioróżnorodności oraz edukacją ekologiczną,
zwieńczony wspólną platformą internetową (www.kierunekbaltyk.pl), fanpage’em na Facebooku, streamingiem
na żywo z helskiego fokarium, gdzie można oglądać codzienne życie fok (www.sledzfoki.pl). Fanpage na Face
booku zanotował ok. 50 000 fanów, natomiast strona
www.sledzfoki.pl wraz z kanałem na YouTube, gdzie
możliwe było na żywo oglądanie porodów trzech foczych
szczeniąt, przeglądało dziennie blisko 7 000 osób.

Raport Bałtyk dla Wszystkich

Paweł Olechnowicz,
polski menedżer z wieloletnim doświadczeniem
w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami.
Od 13 lat zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu,
Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS.
Pod jego kierownictwem Rafineria Gdańska została
przekształcona w nowoczesny podmiot gospodarczy
– Grupę LOTOS, jeden z największych i najbardziej
efektywnych koncernów naftowych w Europie.
Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi prace
poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji
złóż ropy naftowej na Bałtyku i w obszarze
Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Spółka jest
uczestnikiem RESPECT Index na GPW w Warszawie.
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Bałtyk skorzysta
na LNG

Jan Chadam,
doktor habilitowany nauk ekonomicznych,
Prezes Zarządu GAZ – SYSTEM S.A.,
Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

Bezkonkurencyjni w regionie
Możliwości regazyfikacyjne terminalu gazu płynne-

T

go (Liquefied Natural Gas) w Świnoujściu wyniosą 5 mld m 3, a jeżeli wybudowany zostanie ko-

erminal LNG w Świnoujściu otworzy przed

lejny, trzeci zbiornik, wzrosną do 7,5 mld m 3. To

Bałtykiem nowe perspektywy: do portu przypły-

połowa rocznego zużycia gazu w Polsce. Terminal

ną supernowoczesne statki, obsługiwać je będzie

nie ma konkurencji w naszym regionie Europy. In-

doskonale wyszkolona ekipa, a miasto stanie się

stalacja w szwedzkim Nynashamn może przero-

osią międzynarodowego połączenia z Adriaty-

bić 0,5 mld m 3. gazu rocznie, planowany gazoport

kiem.

w Rostocku – 2,5 mld m 3. Finowie będą budować
małe, lokalne terminale.

Tak dużej i solidnej instalacji regazyfikacyjnej nie ma nikt
w basenie Morza Bałtyckiego, ani Skandynawowie, ani

Nieporównywalny ze Świnoujściem, zarówno pod

Litwini. Terminal w Świnoujściu, budowany przez Pol-

względem strategicznym, ekonomicznym, jak i techno-

skie LNG – spółkę należącą do Operatora Gazociągów

logicznym, jest litewski pływający terminal „Independen-

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – jest jedną z najważ-

ce” w Kłajpedzie. To wybudowany w Korei Południowej

niejszych inwestycji w historii polskiego sektora ener-

statek magazynujący surowiec ze stacją regazyfikacyj-

getycznego.

ną. Dzięki niemu Litwa zapewniła sobie realną dywer-
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syfikację dostaw gazu, jednak utrzymanie terminalu jest

Raport Bałtyk dla Wszystkich

Zawsze bezpiecznie

bardzo kosztowne. „Independence” został wydzierżawiony od norweskiego Hoegh LNG na 10 lat.

Terminal to wyjątkowo skomplikowana i trudna inwestycja.
Musi spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa, dlatego

Technologiczne mistrzostwo

proces budowy jest skrupulatnie sprawdzany przez wiele
niezależnych od siebie służb, krajowych i zagranicznych.

Rozwiązania technologiczne zastosowane w polskim

Uruchomienie terminalu LNG wymaga skoordynowania

terminalu należą do światowej czołówki. W Świ-

ponad 6000 różnych procesów, dla całej inwestycji zo-

noujściu powstał najdłuższy w Europie falochron,

stanie wystawionych i zarejestrowanych w systemie za-

wchodzący w Morze Bałtyckie na odległość 3 km

rządzającym kontrolą jakości niemal 250 000 raportów.

(do jego budowy użyto 2,4 mln t materiału skalne-

Dopiero po pisemnym zaakceptowaniu jednego etapu ro-

go z kamieniołomów szwedzkich oraz norweskich),

bót, do realizacji dopuszczane są następne. Do tej pory

nowoczesny systemem odbioru LNG, największe

przeprowadzono około 45 000 inspekcji. Na terenie bu-

w Polsce, wysokie na 52 m, o masie 70 000 t,

dowy powstało stałe przedstawicielstwo Transportowe-

zbiorniki o najwyższych certyfikatach bezpieczeń-

go Dozoru Technicznego, co jest ewenementem w ska-

stwa, sprawdzonych w wielkich terminalach w Bar-

li kraju. Codziennie na budowie prace są nadzorowane

celonie (Hiszpania), Zeebrugge (Belgia) czy w Bo-

oraz kontrolowane przez inspektorów TDT. Wykonują oni

stonie (USA). Sieć rurociągów na terenie inwestycji

średnio kilkanaście odbiorów dziennie. Uczestniczą nie

ma aż 47 km, a długość kabli elektrycznych – 470

tylko w inspekcjach na placu budowy, lecz brali również

km. Ta supernowoczesna inwestycja opiera się na

udział w odbiorach w warsztatach dostawców urządzeń

technologiach z najwyższej półki, często zastoso-

i w tzw. testach fabrycznych.

wanych po raz pierwszy w naszym regionie Europy.
Tak było na przykład z podnoszeniem gigantycz-

Europejska sieć

nych, ważących po 600 t każda, kopuł zbiorników:
do tej operacji posłużono się metodą poduszki po-

Terminal zwiększy bezpieczeństwo energetyczne nie

wietrznej. Sercem terminalu jest spełniająca wy-

tylko Polski, a także państw bałtyckich, naszych są-

sokie normy ekologiczne instalacja regazyfikująca

siadów, dużej części Europy. Inwestycja w Świnouj-

SCV (Submerged Combustion Vaporizer). Wykorzy-

ściu to newralgiczny punkt planowanego przez Unię

stuje ona ciepło spalania gazu do ogrzania basenu

Europejską gazociągu Północ‑Południe, któr y ma

z wodą, w którym znajdują się rury z przepływają-

połączyć polski terminal LNG z planowanym termi-

cym LNG. Dzięki dodatniej temperaturze LNG po-

nalem na wyspie Krk na Adriatyku, a także z kon-

wraca do postaci gazowej.

trolowanym przez Azerbejdżan i Turcję, i wspieranym
przez Brukselę, Południowym Korytarzem Gazowym.

Do terminalu będą przybijały najnowocześniejsze na

Terminale nad Bałtykiem i Adriatykiem połączy sieć

świecie metanowce – Q-fleksy o długości 315 m

rurociągów, które albo już powstają, albo znajdu-

(niewiele mniejszej niż wieża Eiffla) i szerokości 50

ją się na etapie planowania. W latach 2009–2015

m. Żeby przyjąć te potężne statki, trzeba było pogłę-

GAZ-SYSTEM S.A. realizował plan inwestycyjny po-

bić ich tor podejściowy do 14,5 m. Q-fleksy to statki

legający na budowie ponad 1200 km nowych ga-

wyposażone w bardzo bezpieczne i wydajne silniki,

zociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich po-

o kadłubach pokrytych przyjaznym dla środowiska si-

wstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce.

likonem.

Kolejnym etapem rozwoju polskiego systemu prze-
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syłowego będzie budowa nowych gazociągów w ra-

ropejskiej. Blisko 900 mln zł dofi nansowania pocho-

mach wspieranego przez Unię Europejską gazowego

dzi z funduszy Programu Infrastruktura i Środowisko

Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną

2007–2013. Kwota ta stanowiła około 30% wartości

integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Eu-

całego programu inwestycyjnego, który zostanie zrea-

ropy. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje w la-

lizowany w latach 2009–2015.

tach 2015–2023 wybudować w sumie około 2000
km nowych gazociągów w zachodniej, południowej

LNG dla statków

i wschodniej części Polski. W tej perspektywie planowane jest także wybudowanie nowych połączeń

Rozbudowany terminal to większy zakres działania

gazowych z krajami Unii Europejskiej (m.in. Polska

i nowe usługi. Studium wykonalności dotyczący po-

– Czechy, Polska – Słowacja i Polska – Litwa oraz

większenia inwestycji przygotowuje dla Polskiego

połączenia Baltic Pipe, które ma w przyszłości połą-

LNG firma Tractebel Engineering SA. Jeżeli powsta-

czyć systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski oraz

nie trzeci zbiornik, terminal w Świnoujściu może stać

Danii i w ten sposób dopełnić proces integracji ryn-

się regionalnym centrum dystrybucji LNG jako pali-

ku gazu w rejonie Morza Bałtyckiego.

wa dla statków, a także punktem przeładunkowym
na mniejsze jednostki transportujące gaz skroplony

W ostatnim czasie GAZ-SYSTEM S.A. był niewątpliwie

do innych terminali planowanych w basenie Morza

jednym z największych beneficjentów dotacji z Unii Eu-

Bałtyckiego.
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Raport Bałtyk dla Wszystkich

Do zmiany paliwa napędzającego silniki statków

środowiska naturalnego, a także zapewnia miesz-

z ciężkiego oleju napędowego na bardziej ekologicz-

kańcom i turystom łatwy dostęp do plaży i histo-

ne zmusiła armatorów Unia Europejska, która zaim-

rycznych budynków.

plementowała wskazania International Maritime Organization. Organizacja ta utworzyła strefy kontroli emisji

Inwestycja jest stale monitorowana pod kątem jej od-

(ECA), a w ich ramach strefy kontroli emisji siarki

działywania na środowisko. Obserwowane są poszcze-

(SECA). Taką strefą stało się Morze Północne i Bałtyk.

gólne gatunki fauny, flory, grzybów i porostów, kontro-

Od 1 stycznia 2015 r. dopuszczalna zawartość siarki

luje się poziom emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń

w paliwie wynosi w tych akwenach 0,1% objętości.

powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, ana-

Oznacza to radykalne zmiany dla żeglugi na Bałtyku.

lizowany jest ich stan chemiczny. Taki sam monitoring

Przewoźnicy muszą albo płacić wysokie kary, jeżeli

będzie prowadzony podczas eksploatacji terminalu.

nie dostosują się do nowych wymagań, albo zastąpić
tradycyjne paliwa paliwami niskosiarkowymi, wyposa-

Służby zajmujące się ochroną przyrody funkcjonują

żyć statki w urządzenia redukujące emisje do atmo-

jako część struktury organizacyjnej Polskiego LNG.

sfery (skrubery) lub zastosować alternatywne paliwa,

Mogą one błyskawicznie podejmować działania mi-

m.in. LNG. Terminal w Świnoujściu jest pierwszym

nimalizujące wpływ terminalu na środowisko natu-

tak dużym terminalem u wejścia do Bałtyku. Całkiem

ralne. W pasie 100 m od granic inwestycji spraw-

możliwe, że znacząca część statków wpływających

dzany jest stan siedlisk przyrodniczych, a także

do basenu Morza Bałtyckiego (ruch u wejścia pro-

integralność obszaru Natura 2000 „Wolin i Uznam”,

gnozowany jest na poziomie od 85 000 do 136 500

z którym sąsiaduje inwestycja. Według biologów in-

statków w 2015 r.) mogłaby korzystać z usług termi-

westycja nie zaszkodziła środowisku naturalnemu,

nalu LNG w Świnoujściu.

a wręcz przeciwnie – pojawiły się elementy dla niego korzystne: pogłębiony basen portowy to poten-

Środowisko w centrum

cjalne miejsce zimowania ryb słodkowodnych, a zewnętrzna strona falochronu – składania ikry przez

Ochrona środowiska wpisuje się w strategię bi-

śledzie. Przyrodnicy twierdzą, że falochron, który

znesową Polskiego LNG. W sąsiedztwie terminalu

znajduje się na jednym z głównych szlaków migracji

funkcjonują ciekawe i unikalne formy biologiczne,

ptaków w Europie, może posłużyć im jako miejsce

a samo Świnoujście jest miastem o wybitnych war-

odpoczynku, a obszar na wschód od niego – jako

tościach uzdrowiskowych i turystycznych. Terminal

teren żerowania.

powstał w odległości około 750 m od linii brzegowej, by zachować zabytkowe fortyfikacje oraz unikatowe wydmy szare, na obszarze przemysłowym,
czyli w Zespole Portów Szczecin‑Świnoujście, od
dawna przeznaczonym pod inwestycje. Od granicy strefy uzdrowiskowej jest on oddalony o około
1 km. Przy lokalizacji brano pod uwagę „różę wiatrów” i wybrano taki wariant, który był dla miasta
najkorzystniejszy. Dziesięciometrowy korytarz, którym terminal łączy się z nabrzeżem, ma formę napowietrznej estakady, ponieważ jest ona neutralna dla

Jan Chadam,
Prezes Zarządu Polskie LNG S.A. oraz Prezes
Zarządu Gaz – System S.A. Doktor habilitowany
nauk ekonomicznych. Pełnił m.in. funkcje Dyrektora
Finansowego, Wiceprezesa Zarządu i Prezesa
Zarządu Pro Futuro S.A. w Warszawie oraz członka
Zarządu Elzab S.A. w Zabrzu. Był zatrudniony także
na stanowiskach Dyrektora Finansowego w Grupie
Kapitałowej SIPMA w Lublinie, Prezesa Zarządu SIPMOT S.A. w Zamościu oraz Dyrektora Departamentu
Audytu Wewnętrznego Polkomtel S.A.
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Systemy zarządzania
ryzykiem nawigacyjnym

Stanisław Gucma,
profesor doktor habilitowany inżynier kapitan żeglugi wielkiej,
Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

B

czających przed wypadkami i ich skutkami na akweny
ałtyk jest jednym z najbardziej zatłoczo-

przybrzeżne Bałtyku oraz rejony portowe i podejścia

nych mórz pod względem ruchu jednostek mor-

do portów. W tych pierwszych prawdopodobieństwo

skich. Na podstawie prowadzonych przez HELCOM

wypadków jest małe, ale ich potencjalne skutki mogą

statystyk wykonanych za pomocą bałtyckiej bazy da-

być katastrofalne. Wypadki z rozlewami znacznymi

nych AIS [HELCOM 2013] można zaobserwować nie-

w skutkach występowały na Bałtyku od 1990 r. śred-

znacznie zmniejszenie się ruchu jednostek, ale jest to

nio co 3 lata, ale ostatni z nich miał miejsce w 2003 r.

wciąż około 350 000 przejść jednostek przez linie refe-

(m/v „Fu Shan Hai”, rozlew 1200 t ropy), co sprawia,

rencyjne AIS. W rejonie polskiego wybrzeża występuje

że średnie prawdopodobieństwo wypadków na Bałtyku

mniejsza intensywność ruchu jednostek (około 15 000

jest mniejsze niż w innych rejonach świata1. Przykład

przejść rocznie).

rozlewu po zatonięciu platformy Deep Water Horizon
pokazuje jednak, że żaden scenariusz nie jest niemoż-

Pomimo wielu rozwiązań prawnych i organizacyjnych,

liwy oraz nie należy rezygnować z podwyższania po-

zrealizowanych projektów, nowych środków technicz-

ziomu bezpieczeństwa, także na akwenach przybrzeż-

nych na statkach i na brzegu, jak również wprowadza-

nych Bałtyku.

nych procedur bezpieczeństwa liczba wypadków rośnie sukcesywnie od 2010 r. (130 wypadków) i wyniosła

Można tego dokonać dzięki inteligentnym systemom

w 2013 r. około 140 wypadków rocznie na całym Bał-

zarządzania ryzykiem nawigacyjnym. Pierwsze pró-

tyku. Pomimo że liczba wypadków rośnie, większość

by budowy takich systemów zarządzania i monitorin-

z nich nie jest katastrofalna w skutkach, a wiele z nich

gu ryzyka zaproponowano w ramach projektu zama-

to wypadki o niewielkich skutkach wstępujące na ob-

wianego ZEUS (Zintegrowany System Bezpieczeństwa

szarach portów morskich i podejściach do nich. Powoduje to konieczność podziału rozwiązań zabezpie1 L. Gucma, Wytyczne do zarządzania ryzykiem morskim, Szczecin 2009.
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Transportu) i jego następcy, wdrożonego systemu PO-

AIS2. Podobny system wprowadzany jest już na Morzu

SEJDON w ramach projektu pt. „Opracowanie prototy-

Północnym przez władze Holandii. System zarządzania

pu i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem

ryzykiem nawigacyjnym zabudowany przez Akademię

transportu morskiego w Polsce”, a także częściowo

Morską w Szczecinie przedstawiono na rysunku 1.

w realizowanych przez Akademię Morską w Szczecinie wspólnie z partnerami bałtyckimi projektami:

W celu redukcji wypadków w portach i na ich obszarach

BalticMaster I i II (dotyczyły rozlewów olejowych), Ef-

podejściowych można stosować system kompleksowego

ficieSea (dotyczył systemów podnoszenia bezpieczeń-

zarządzania ryzykiem w portach morskich. Wzorem może

stwa nawigacyjnego) czy CHEMARE (dotyczy rozle-

być tu stosowany w Wielkiej Brytanii tzw. Kodeks Bez-

wów chemicznych) w ramach strategii Rozwoju Morza

pieczeństwa Portów Morskich (PMSC), który pozwala na

Bałtyckiego (Baltic Sea Region). System zarządzania

monitoring i zarządzanie ryzykiem w portach morskich.

i monitoringu ryzyka nawigacyjnego to system informatyczny powalający w czasie rzeczywistym szacować

Częścią obu systemów monitoringu ryzyka mogą być

poziom ryzyka i reagować odpowiednio w przypadku,

modele predykcji bezpieczeństwa nawigacyjnego zdol-

gdy jest on zbyt duży. W systemie tym w rejonach,

ne do przewidywania, jak zmieni się ryzyko po wpro-

gdzie jest mało wypadków, można zastosować monito-

wadzaniu zmian do systemów w postaci np. ozna-

rowanie incydentów nawigacyjnych oparte na systemie
2 Tamże.

Rysunek 1. Interfejs systemu zarządzania ryzykiem nawigacyjnym oparty na incydentach (niebieskie punkty)
w rejonie polskiego wybrzeża

Źródło: Raport 2012, Opracowanie prototypu i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem transportu morskiego
w Polsce. Projekt badawczy nr OR00009711. 2010–2012.
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kowania nawigacyjnego, rozwiązań kontroli ruchu czy

miejsca podwyższonego ryzyka rozlewów olejowych

innego układu sposoby ruchu. Przykładowe wyniki

występujące w rejonie tras o największym zagęszcze-

otrzymane za pomocą takiego systemu przedstawio-

niu ruchu powinny być szczególnie monitorowane oraz

no na rysunku 1, gdzie pokazano potencjalne miejsca

należy wprowadzić dla nich nowe sposoby redukcji

rozlewów olejowych na Bałtyku Południowym. Możliwe

ryzyka.

Rysunek 2. Wynik działania modelu szacowania ryzyka rozlewów olejowych w wyniku kolizji statków na Bałtyku Południowym

Źródło: L. Gucma, Wytyczne do zarządzania ryzykiem morskim, Szczecin 2009.

Bardzo istotne w zakresie podwyższania bezpie-

systemach satelitarnych GNSS (np. projekt EMPO-

czeństwa nawigacji oraz manewrowania jednostkami

NA realizowany przez Akademię Morską w Szcze-

mogą być nowe systemy technologiczne, takie jak

cinie wspólnie z DLR, zamówiony przez ESA) czy

doradcze systemy manewrowania statkami w por-

ultraprecyzyjne systemy laserowego pozycjonowania

tach, systemy antykolizyjne na akwenach otwartych

w portach morskich, takie jak system wdrożony przez

czy systemy zdalnego pilotażu statków, których pro-

Akademię Morską w Szczecinie w Porcie Koper na

totypy powstały w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Słowenii (rysunek 3).

W obszarach portowych należy wymienić nowe rozwiązania pozycjonowania statków oparte zarówno na
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Rysunek 3. System precyzyjnego pozycjonowania statków w porcie wdrożony w Słowenii przez Akademię Morską w Szczecinie
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acyjnych. Każdego roku te liczby wzrastają, co w efek-

stęp

cie powoduje, że morza i oceany są coraz bardziej
zatłoczone.

Rozwój IT i ICT stwarza możliwości budowy systemów
nawigacyjnych z nowymi funkcjonalnościami wspoma-

Według raportów państw Morza Bałtyckiego3 w 2012 r.

gającymi procesy decyzyjne na statkach i w ośrod-

miało miejsce 149 wypadków morskich (rysunek 1), co

kach lądowych. Efektem tego jest transformacja na-

stanowi wzrost o 6 (4%) w porównaniu z rokiem 2011

wigacyjnych systemów informacyjnych w systemy

i o 9 w porównaniu z rokiem 2010 (15%). Co najmniej

wspomagania decyzji .

kilka procent wszystkich wypadków powoduje istotne

1

zagrożenie dla środowiska naturalnego, co dodatkowo
Nawigacyjny system wspomagania decyzji NAVDEC

zwiększa koszty jego likwidacji.

jest jednym z pierwszych tego typu systemów na
świecie, oferując użytkownikom oczekiwane przez

Kolizje były najczęstszą przyczyną wypadków w latach

nich nowe funkcjonalności: ocenę sytuacji nawigacyj-

2010–2011, podczas gdy w latach 2006–2009 wej-

nej oraz propozycje rozwiązań sytuacji kolizyjnych.

ścia na mieliznę. W roku 2012 kolizje stanowiły 31%
(47 przypadków) wszystkich wypadków, tyle samo co

Wymienione funkcjonalności można wprowadzić rów-

wejścia na mieliznę.

nież do systemów dla ośrodków lądowych w tym centrów VTS (Vessel Traffic Service – System Nadzoru

Zgodnie z przytoczonymi danymi, średni koszt kolizji to

Ruchu Statków), co znacznie poszerzy zakres wspo-

ponad 1 mln dol. Firma The Swedish Club posiadała

magania decyzji personelu tych ośrodków .

w 2010 r. 13,6% rynku ubezpieczeń statków w katego-

2

rii kadłub i urządzenia (można je porównać z ubezpieZe względu na nowe funkcjonalności odpowiadające

czeniami typu autocasco dla samochodów). Na pod-

zarówno oczekiwaniom użytkowników, jak i państw

stawie danych ubezpieczyciela (rysunek 3) około 2,5%

oraz organizacji międzynarodowych, których polity-

wszystkich statków uczestniczy rocznie w kolizjach,

ka ukierunkowana jest w dużej mierze na profilaktykę,

a więc około 1900 jednostek. W związku z tym roczny

należy spodziewać się szybkiego rozwoju systemów

koszt odszkodowań z tytułu kolizji to około 2 mld dol.

wspomagania decyzji na statkach morskich i w ośrod-

Nie obejmuje on odszkodowań z tytułu utraty życia

kach lądowych, w szczególności w zakresie wspoma-

lub zdrowia, zniszczenia ładunku oraz zanieczyszcze-

gania decyzji nawigacyjnych.

nia środowiska, które mogą być wielokrotnie wyższe
od wyżej wymienionego.

1. Kolizje morskie
Według Międzynarodowej Unii Ubezpieczycieli MorNa świecie jest zarejestrowanych ponad 77 000 stat-

skich (International Union of Marine Insurance) roczna

ków handlowych i wielokrotnie więcej jednostek rekre-

składka w transporcie morskim w roku 2013 wyniosła
34,2 mld dol., co pokazuje skalę kosztów, jakie są ponoszone m.in. przez armatorów statków.

1 NAV 59/INF.2, Development of an e-navigation Strategy Implementation
Plan. Report on research project in the field of e-navigation submitted by
Poland, IMO 2013; NCSR 2/INF.10, E-Navigation strategy implementation
plan. A study on ship operator centered collision prevention and alarm system submitted by the Republic of Korea, IMO 2015.
2 Z. Pietrzykowski, P. Borkowski, P. Wołejsza, Marine integrated navigational decision support system, Communications in Computer and Information Science 2012, s. 329, 284–292.

3 HELCOM (2014), Annual report on shipping accidents in the Baltic Sea
in 2012, pp. 43, www.helcom.fi.
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Rysunek 1. Wypadki morskie w rejonie Morza Bałtyckiego

Źródło: HELCOM (2014), Annual report on shipping accidents in the Baltic Sea in 2012, pp. 43, www.helcom.fi.

Rysunek 2. Kategorie wypadków w latach 2004–2012

Źródło: The Swedish Club, Basic facts 2012, www.swedishclub.com.
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Rysunek 3. Średni koszt kolizji w latach 2001–2011, przedstawiono dane statystyczne firmy ubezpieczeniowej
The Swedish Club

Źródło: The Swedish Club, Basic facts 2012, www.swedishclub.com
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi (bez-

jak: sztuczne sieci neuronowe, logika rozmyta, algoryt-

pieczeństwo ludzi, statku, ładunku i środowiska) po-

my ewolucyjne, systemy ekspertowe, zbiory przybliżo-

przez wspomaganie decyzji nawigatora i eliminowanie

ne, bazy wiedzy itp. Tworzą one zestaw technik kom-

błędów człowieka pozwoli ograniczyć liczbę wypad-

puterowych, które obejmuje się ogólną nazwą metod

ków, a tym samym zredukować ponoszone z tego ty-

sztucznej inteligencji AI (artificial intelligence). Stanowią

tułu koszty.

one narzędzia, które mogą być wykorzystane do projektowania systemów, w których obok przetwarzania

2. Nowoczesne technologie

danych przetwarzana jest wiedza. Systemy tego typu

i ich wykorzystanie

charakteryzują się cechami normalnie przypisywanymi
inteligencji ludzkiej. Należą do nich4:

Rozwój nowoczesnych technologii, w tym technologii IT i ICT, umożliwia budowę systemów zdolnych do

1) możliwość adaptacji do znaczących i nieoczekiwanych zmian (adaptation),

gromadzenia i przetwarzania dużych zasobów danych

2) zdolność uczenia się (learning),

oraz udostępniania otrzymanych wyników. W proce-

3) duży stopień autonomii w radzeniu sobie ze zmia-

sach przetwarzania wykorzystuje się złożone metody
i narzędzia statystyczne, modelowania, symulacyjne
i optymalizacji.

nami (autonomy),
4) zdolność działania w złożonych warunkach (complexity).

Duże możliwości postrzega się w wykorzystaniu wiedzy
w oparciu o narzędzia reprezentacji wiedzy, m.in. takie

4 S. Fabri, V. Kadrikamanathan, Functional Adaptive Control. An Intelligent Systems Approach, London 2001.
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Wymienione wyżej metody i narzędzia wykorzystywane

Przełamywanie i pokonywanie tych barier nie jest pro-

są do budowy systemów wspomagania decyzji w róż-

ste, choć korzyści wynikające z wdrażania i użytkowa-

nych obszarach działalności człowieka. Systemy te re-

nia systemów wspomagania decyzji wydają się oczywi-

alizują obok funkcji informacyjnych funkcje związane

ste. Wynikają one m.in. z faktu, iż systemy tego typu:

z analizą i oceną wariantów rozwiązań zaistniałej sytua-

1) pozwalają na skuteczniejsze zapobieganie zagroże-

cji decyzyjnej. Na podstawie zdefiniowanych preferencji

niom (profilaktyka);

decydenta wyznaczają zalecane rozwiązanie – decyzję.

2) przyczyniają się do wzrostu efektywności, np. w że-

Często jednak występują różnego rodzaju bariery i ogra-

gludze morskiej, i ograniczania zanieczyszczania

niczenia w ich wdrożeniu i praktycznym wykorzystaniu.

środowiska (optymalizacja tras, optymalizacja manewrów);

Tymi barierami i ograniczeniami w żegludze morskiej

3) zapobiegają wypadkom lub ograniczają ich skutki,

są m.in.:

w tym zapobiegają:

1) brak uregulowań prawnych: przepisów i standardów

a) utracie życia lub zdrowia załóg i pasażerów,

dla tego typu systemów,

b) utracie lub uszkodzeniu statku lub ładunku,

2) koszty związane z ich wdrożeniem i eksploatacją przy

c) skażeniu środowiska.

jednoczesnym braku zachęt finansowych (np. ulg).
Rysunek 4. Podstawowe funkcjonalności systemu NAVDEC

1. Klasyfikacja sytuacji spotkania zgodnie z MPDM (Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej)
2. Optymalny kurs umożliwiający rozminięcie ze wszystkimi obiektami znajdującymi się w założonej odległości od statku własnego na zadaną przez nawigatora odległość (CPA – Closest Point of Approach).
3. Dane statku obcego pochodzące z AIS lub ARPA.
4. Rozwiązanie sytuacji kolizyjnej dla wybranego przez nawigatora obiektu.
5. Dane statku własnego.
6. Rozwiązanie sytuacji kolizyjnej dla wszystkich obiektów.

ROzDziAł ii. BEzPiECzEńSTWO nA WODACh MORzA BAłTyCkiEGO

188

GLOBAL COMPACT

Raport Bałtyk dla Wszystkich

Potrzeba uwzględnienia nawigacyjnych systemów

Najistotniejsze funkcjonalności systemu NAVDEC zo-

wspomagania decyzji w strategii e-nawigacji, rozwija-

stały przedstawione na rysunku 4.

nej na forum IMO, znalazła swoje odbicie w dokumencie IMO:

NAVDEC jest obecnie dostępny i instalowany na statkach jako Stand alone system (odrębny system). Ozna-

„Dalszy rozwój e-nawigacji będzie procesem ciągłym,

cza to, że razem z oprogramowaniem dostarczany jest

uwzględniającym potrzeby użytkowników w zakresie

również komputer przenośny oraz okablowanie służące

nowych funkcjonalności dla istniejących i przyszłych

do przesyłania danych z AIS i ARPA.

systemów (m.in. implementację nawigacyjnych systemów wspomagania decyzji na statkach morskich

Podsumowanie

i w ośrodkach lądowych) ”.
5

Szybki rozwój technologiczny w zakresie informatyki

3. Nawigacyjny system wspomagania

i telekomunikacji sprawia, iż możliwe do zbudowania,

decyzji na statku morskim

a co więcej – budowane już systemy informatyczne
wspomagające podejmowanie decyzji przez człowieka

Obecnie statki morskie są wyposażone w szeroką

wyprzedzają aktualnie obowiązujące w tym zakresie

gamę systemów, które mają ułatwić pracę nawi-

unormowania.

gatorowi. Należą do nich m.in. ECDIS (Electronic
Chart Display and Information System), ARPA (Au-

Przykładem tego typu systemów w żegludze morskiej

tomatic Radar Plotting Aids), AIS (Automatic Iden-

jest NAVDEC – nawigacyjny system wspomagania de-

tification System) czy też GPS (Global Positioning

cyzji na statku morskim. Jego przydatność, w szcze-

System).

gólności nowe funkcjonalności w zakresie analizy,
oceny i generowania rozwiązań sytuacji niebezpiecz-

Są to jedynie systemy informacyjne.

nych na morzu, znajdują potwierdzenie w coraz większej liczbie instalacji na statkach armatorów na całym

NAVDEC idzie o krok dalej . Nie tylko informuje,
6

świecie.

ale również wspomaga podejmowanie decyzji przez
nawigatora. Ponadto NAVDEC integruje dane ze

Przedstawione funkcjonalności mogą stanowić istot-

wszystkich wyżej wymienionych systemów, a więc

ne uzupełnienie dla systemów V TS (centra V TS)

mapę z ECDIS, obiekty radarowe z ARPA, dane

w zakresie identyfikacji i zapobiegania sytuacjom

z AIS oraz pozycje z GPS i wyświetla je w jednym

niebezpiecznym oraz w zadaniach organizacji ruchu

interfejsie, który daje mu szybki dostęp do wszyst-

na podlegających im akwenach, co znacznie po-

kich potrzebnych informacji oraz w sposób mak-

szerzy zakres wspomagania decyzji personelu tych

symalny ułatwia i wspomaga pracę nawigatora, co

ośrodków.

w praktyce odbywa się już na statkach ośmiu armatorów na całym świecie, gdzie system został te-

Analiza zaistniałych kolizji morskich, opinie użytkowni-

stowo wdrożony.

ków systemu NAVDEC, jak też analiza wybranych wypadków morskich w drodze symulacji off line z wykorzystaniem wymienionego systemu wskazują, że

5 NCSR 1/6, Development of an e‑Navigation Strategy Implementation
Plan. Report of the Correspondence Group on e-navigation submitted by
Norway, IMO 2014, aneks, s. 2, § 14.
6 NAV 59/INF.2.

systemy wspomagania decyzji nawigacyjnych na statku morskim wpłyną na eliminowanie lub ograniczanie
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głównej przyczyny wypadków morskich, jaką jest błąd

opracowanie wymaga współpracy państw, w tym

ludzki, a przez to na zapewnienie możliwie wysokiego

współpracy państw członków UE i wsparcia UE

poziomu bezpieczeństwa nawigacyjnego.

w tym zakresie.

Istotnymi ograniczeniami w powszechniejszym stoso-

Należy oczekiwać, że wprowadzenie wymienionych

waniu nawigacyjnych systemów wspomagania decyzji

zaleceń i wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla

jest brak unormowań prawnych.

systemów wspomagania decyzji nawigacyjnych ułatwi proces ich certyfikacji. To z kolei może wpły-

Dotyczy to w szczególności braku zaleceń (guideli-

nąć na uwiar ygodnienie wymienionych systemów

nes) i wymagań techniczno-eksploatacyjnych (per-

w oczach nawigatorów, armatorów statków i ubez-

formance standards) dla tego typu systemów, nor-

pieczycieli, co przyczyni się do ich powszechniej-

mujących zakres i sposób wspomagania decyzji. Ich

szego stosowania.

źródło: http://cati.org.pl/

Kolejnym proponowanym krokiem jest wprowadzenie

dowanych, a następnie obowiązkowych na statkach

odpowiednich zapisów w konwencji o bezpieczeństwie

pasażerskich oraz statkach przewożących ładunki nie-

życia na morzu SOLAS. Istnieje wiele możliwych do

bezpieczne.

realizacji wariantów stopniowego wprowadzania tego
typu systemów:

Należy także podkreślić, że wprowadzenie odpowied-

1) systemy rekomendowane, systemy obowiązkowe;

nich zaleceń (guidelines), wymagań techniczno-eksplo-

2) systemy dla statków pasażerskich i statków przewo-

atacyjnych (performance standards) oraz poprawek do

żących ładunki niebezpieczne, systemy dla innych

rezolucji IMO (amendments to the International Conven-

statków handlowych.

tion for the Safety of Life at Sea – SOLAS Convention)
dla systemów wspomagania decyzji nawigacyjnych na

Najbardziej realne wydaje się stopniowe wprowadze-

statkach morskich przetrze drogi dla wprowadzania in-

nie wymienionych systemów jako systemów rekomen-

nych tego typu systemów w transporcie morskim.
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„

Piotr Borkowski,
doktor nauk technicznych, z wykształcenia informatyk
specjalizujący się w zastosowaniu matematyki
obliczeniowej, w tym metod sztucznej inteligencji,
w wybranych problemach nawigacji morskiej. Pełni
funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Technologii
Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie.

„

Nawigacyjny system wspomagania decyzji NAVDEC
jest jednym z pierwszych tego typu systemów na
świecie, oferując użytkownikom oczekiwane przez nich
nowe funkcjonalności: ocenę sytuacji nawigacyjnej
oraz propozycje rozwiązań sytuacji kolizyjnych.
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R O ZDZ I A Ł III
O C H R O N A EK OS Y S TEM U
MO R Z A B A Ł TY CKIEGO

by prof. dr hab. Krzysztof Skóra

Słowo wstępne

Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

N

skiego. Wypracowany plan działania jako rekomendoieprzypadkowo ochrona ekosystemu

wany zostanie przedstawiony organom i podmiotom

Morza Bałtyckiego została uznana za jeden

odpowiedzialnym za gospodarowanie wodami morski-

z kluczowych priorytetów Programu Bałtyk

mi oraz utrzymanie ich właściwego stanu.

2015–2020 realizowanego przez UNGC w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport

Nadal nie został rozwiązany problem spoczywającej

2014–2020. Rozwój przemysłu wydobywczego, ry-

na dnie Bałtyku niemieckiej broni, w tym szczególnie

bołówstwa, żeglugi morskiej, turystyki związanych

chemicznej, zrzuconej do morza przez siły alianckie

z wykorzystaniem przestrzeni morskiej powoduje

w 1946 r. Szacunki mówią o 350 tys. ton amunicji

wzrost zagrożeń dla ekosystemu Bałtyku. Stąd Morze

klasycznej i co najmniej 50 tys. ton broni chemicznej.

Bałtyckie otrzymało status Szczególnie Wrażliwego

Około jednej trzeciej broni chemicznej stanowią bojo-

Obszaru Morskiego (PSSA) decyzją Międzynarodo-

we środki trujące, których działanie powoduje śmieć,

wej Organizacji Morskiej (IMO), będącej wyspecjali-

zmiany nowotworowe czy zmiany genetyczne w orga-

zowaną agendą ONZ ds. mórz i oceanów. W kon-

nizmach żywych, prowadząc też do trwałej degradacji

sekwencji Morze Bałtyckie zostało objęte specjalną

środowiska naturalnego Bałtyku.

ochroną ekologiczną.
Co roku na Bałtyku ma miejsce około 150 przypadków
W ramach Inicjat y w y par tnerzy programu wra z

kolizji i wypadków, które stanowią potencjalne zagro-

z przedstawicielami organizacji ekologicznych podej-

żenie dla środowiska naturalnego Bałtyku. Rozwój no-

mują dialog i starania zmierzające do zahamowania

woczesnych systemów nawigacji będzie pozwalał na

pogarszania stanu środowiska morskiego, ochrony

ograniczenie przyczyn tych kolizji, jakimi często jest

brzegu morskiego oraz wrażliwego ekosystemu mor-

błąd ludzki.
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Chociaż transport morski właściwie prowadzony i za-

działania na rzecz bardziej ekologicznego wykorzy-

rządzany jest najbardziej przyjazny dla środowiska

stywania paliw w transporcie morskim i efektywnego

naturalnego, bo emituje pięciokrotnie mniej dwutlen-

czyszczenia statków z zastosowaniem nowoczesnych

ku węgla na tonę przewożonego towaru niż transport

technologii. Stałego monitoringu wymaga ekosystem

drogowy i półtorakrotnie mniej niż transport kolejo-

morski Bałtyku.

wy, to ze względu na stosunkowo zamknięty charakter Morza Bałtyckiego, słabą wymianę wód Bałtyku
z wodami zewnętrznymi, także stosunkowo płytkie
wody i gęsto zaludnione wybrzeża, zagrożenia dla
środowiska naturalnego Bałtyku są bardzo poważne, zarówno te odnoszące się do zanieczyszczenia
powietrza, jak i wody. Dalszy przewidywany rozwój
transportu morskiego na Bałtyku będzie te zagrożenia potęgował. W tym aspekcie znaczenia nabierają

Jerzy Kwieciński,
doktor nauk technicznych,
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum
Przedsiębiorczości. Od 2005 r. do lutego 2008 r. pełnił
funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną
i praktyczne wieloletnie doświadczenie na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych,
zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej
administracji publicznej, jak i sektora prywatnego
i pozarządowego.
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E u tro f iz a c j a M o r z a B a ł ty c k iego

by Alice Mourou

Musimy odkryć rolnictwo
na nowo

Paweł Jarczewski,
Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.,
członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

wać taką ekologię, która w swoich różnych wymiarach

P

łączyłaby szczególną pozycję, jaką człowiek zajmuje
w tym świecie, oraz jego relacje z otaczającą rzeczywi-

rzyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko,

stością. W świetle tej refleksji chciałbym dokonać kro-

czego chcemy, jest dostępne w dowolnym mo-

ku naprzód w nakreśleniu pewnych ogólnych kierun-

mencie, na wyciągnięcie ręki. Wraz ze wzrostem

ków dialogu i działań angażujących zarówno każdego

światowej populacji musimy jednak znacząco zmienić

z nas, jak i politykę międzynarodową” – napisał, do-

sposób, w jaki myślimy o naszej planecie.

dając, że międzynarodowa odpowiedź polityków była
dotychczas niewystarczająca.

Światowa Organizacja Zdrowa (WHO) szacuje, że na
świecie jest około 7 mld ludzi. W ciągu kolejnych

Osobiście jestem przekonany, że kluczem do rozwiąza-

20 lat liczba ta wzrośnie do 8,5 mld, a do 2050 r.

nia tego problemu jest zrozumienie samego rolnictwa.

będzie nas już 10 mld. To jedno z największych wyzwań naszych czasów.

Przez wieki rolnictwo opierało się na rytuałach, ceremoniach i niemal mitycznych przekonaniach o zna-

Dyskutujemy o tym problemie na różnych forach,

czeniu słońca, deszczu, czterech pór roku. Wierzono,

m.in. na niedawnym szczycie grupy G7 czy na tar-

że wyłącznie przez harmonijne współfunkcjonowanie

gach EXPO 2015 w Mediolanie. Zareagował nawet

z naturą można odnieść sukces.

Kościół katolicki: Papież Franciszek wspomniał znaczenie środowiska w swojej ostatniej encyklice, nawołując

Wzrastające znaczenie technologii zmieniło radykalnie

do „duchowej rewolucji”. „Będziemy mogli zapropono-

nasze podejście. Nagle zorientowaliśmy się, że być
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może to nie poranne modlitwy stymulowały wzrost

Aby do tego nie dopuścić, musimy zdać sobie spra-

naszych plonów, ale skomplikowane procesy biotech-

wę z tego, że wykorzystywanie wszystkich dostępnych

nologiczne, z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie

środków, aby stworzyć jak najwięcej identycznych, po-

sprawy. Od wtedy lubimy myśleć o tym, że „złama-

wtarzalnych farm i hodowli nakierowanych na jak naj-

liśmy kod natury” – że teraz to my o wszystkim de-

większy zysk po prostu nie ma sensu – i nie wynika

cydujemy.

z tego nic dobrego.

To odkrycie rozpoczęło całą rewolucję przemysłową.

Rolnictwo dzisiaj jest bardziej skomplikowane niż

Swoje wierzenia i ryty przemieniliśmy w zestaw che-

produkcja zaawansowanych technologii, jak iPody

micznych kodów i równań. Chcieliśmy zracjonalizo-

czy lodówki. To nie jest złożenie gotowych części

wać i kontrolować naturalnie losowy proces uprawia-

i automatyczny, powtarzalny, proces – ale wymaga

nia ziemi.

pewnej wrażliwości i elastyczności. Rytuały, w które
kiedyś wierzyliśmy, zmieniły się, ale nadal obowiązu-

To doprowadziło nas do aroganckiego przekonania, że

ją. Pomimo postępu technologicznego są zjawiska,

mamy przed sobą możliwość niekończącej się maksy-

które pozostają i na zawsze pozostaną poza naszą

malizacji wszystkiego, co robimy. Im więcej i większe,

kontrolą.

tym lepiej – nieważne, jakie są koszty czy trudności
procesu. Fetysz nadmiaru zdominował nasze myślenie

Zamiast tego potrzebujemy skierować nasze działania

o świecie.

w stronę tzw. smart farmingu – odrzucając ideę ujednolicenia wszystkich operacji, w zamian wspierając lo-

Brzmi znajomo? Od wybuchu światowego kryzysu fi-

kalnych farmerów, którzy najlepiej znają swoją ziemię

nansowego w 2008 r. nauczyliśmy się sporo o groź-

i swoje potrzeby. To pomoże nam być naprawdę efek-

nych konsekwencjach takiego myślenia skupionego na

tywnym, a jednocześnie rozwijać się w sposób zrów-

zysku i nadmiarze. Jeśli istnieje jedna lekcja, którą mo-

noważony.

żemy wyciągnąć z apologetycznych wyznań skruszonych finansistów, jest ona niezmiernie prosta: postęp

Problemy dotyczące zarówno bezpieczeństwa ży-

nie polega na osiąganiu pewnego wysokiego poziomu,

wieniowego, o których wcześniej wspomniałem, jak

ale utrzymaniu go na dłuższą metę.

i ochrony środowiska są jak najbardziej rozwiązywalne, ale wymagają nowego policentrycznego podejścia

Pod tym względem mamy szczęście. Świat rolnictwa,

do rolnictwa. Naszym – Unii Europejskiej i tzw. rozwi-

sektora chemicznego i nawozowego miał szczęście

niętego świata – obowiązkiem jest być liderami tego

uniknąć podobnej katastrofy jak finansiści. Przez lata

procesu – i jestem pewien, że to zrobimy.

niektórzy ostrzegali nas przed ryzykiem, jakie wiąże się
z opisywanym myśleniem, kreśląc wizję chorób niszczących plony i planety dotkniętej konsekwencjami
zmian klimatu. Problem ograniczonych zasobów naturalnych i mądrego ich wykorzystania przestał być czysto teoretycznym scenariuszem napisanym przez nadmiernie ambitnego scenarzystę filmów katastroficznych,
ale realnym problemem z potencjalnie dramatycznymi
konsekwencjami.
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Paweł Jarczewski,
Prezes Zarządu Grupa Azoty – największego
koncernu chemiczno-nawozowego w Polsce.
Do maja 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu
Grupy Azoty Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A.
z siedzibą w Puławach. Magister ekonomii.
Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie
na Wydziale Handlu Zagranicznego.

Odpowiedzialność
od ziarna do stołu

Zenon Pokojski,
doktor nauk ekonomicznych,
Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.,
Koordynator Centrum Kompetencji Puławy

dostawców czy społeczności lokalnych w całym łańcuchu wartości produktu. Wrażliwość rynkowa jest wa-

P

runkiem podstawowym, ale nie wystarczającym. Musi
być wpisana we wrażliwość społeczną – odpowiedzial-

odstawą sukcesu każdej fi rmy jest stoso-

wany przez nią pomysł na tworzenie i prze-

ność firmy za jej wpływ na społeczeństwo w każdym
wymiarze.

chwytywanie (zatrzymywanie dla siebie) wartości w łańcuchu podmiotów, które uczestniczą

Spojrzenie na biznes przez pryzmat łańcucha war-

w wytworzeniu produktu i dostarczeniu go od-

tości w pewnym uproszczeniu naszego sektora „od

biorcy. Dojrzała organizacja nie koncentruje się na

ziarna do stołu” wymaga oczywiście uwzględniania

maksymalizacji swojego zysku, ale budowaniu warto-

racji różnych uczestników tego procesu. Dlatego

ści dla wszystkich swoich interesariuszy, a zatem nie

też w 2011 r. zainicjowaliśmy powstanie pierwszego

tylko akcjonariuszy, ale również klientów, pracowników,

w Polsce think tanku rolniczego o nazwie Centrum
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Kompetencji Puławy, którego misją jest dostarcza-

wych trendów rozwoju rynków rolnych. Dążymy do

nia wartości dodanej wszystkim uczestnikom rynku

połączenia kanału dystrybucji środków chemicznych

rolnego. Organizacja ta stanowi platformę współ-

z systemem doradztwa w zakresie ich efektywne-

pracy nauki i biznesu w rolnictwie w formule kon-

go i bezpiecznego stosowania. Jesteśmy w trakcie

sorcjum.

przygotowywania studiów MBA AGRO dla przedsiębiorców rolnych.

Wyzwaniem dla producentów nawozów jest cykl życia produktu, a przede wszystkim wpływ, jaki wywie-

Grupa Azoty „Puławy” jako członek Europejskiego Sto-

ra na środowisko. Produkcja, transport i stosowanie

warzyszenia Producentów Nawozów przestrzega wy-

nawozów mineralnych przyczyniają się bezpośrednio

magań programu Product Stewardship. Stanowi po-

i pośrednio do emisji gazów cieplarnianych, a tak-

twierdzenie, że wszystkie produkty nawozowe oraz

że do eutrofizacji wód powierzchniowych, najczęściej

wszelkie surowce niezbędne do ich wytwarzania,

spowodowanej przez czynnik ludzki. Do przyczyn eu-

materiały pomocnicze i półprodukty są przetwarza-

trofizacji zalicza się najczęściej ścieki z miast, dopływ

ne, transportowane, magazynowane, rozprowadzane

ścieków rolniczych, wody odpadowe z przemysłu,

i stosowane w sposób nieszkodliwy dla zdrowia i bez-

a także spływające z pól nawozy mineralne. Dzieje

pieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego.

się tak wtedy, gdy przedsiębiorcy rolni niewłaściwie

Firmy uczestniczące w Product Stewardship potwier-

aplikują nawozy. Nawożenie też jest sztuką, a poziom

dzają wysoki poziom zarządzania ryzykiem oraz za-

kultury agrarnej pozostawia jeszcze wiele do życze-

pewniają efektywną komunikację z uczestnikami ca-

nia, choć trzeba uczciwie powiedzieć, że wiele w tej

łego łańcucha dystrybucji – włącznie z użytkownikami

materii w Polsce już się zmieniło.

końcowymi.

Wychodząc napr zeciw wska zanym problemom,

Strategia Grupy Azoty „Puławy” zakłada budowanie

w Centrum Kompetencji Puławy, które skupia w so-

oraz wzmacnianie kompetencji spółki na rynku dys-

bie wrażliwość i doświadczenie przedsiębiorców rol-

trybucji nawozów sztucznych. Oprócz podstawowych

nych, know-how producentów środków do produkcji

produktów dla rolnictwa chcemy dostarczać wiedzę

rolnej, a także wiedzę i wizję instytucji naukowych

o tym, jak efektywnie nawozić, przyczyniając się do

zajmujących się tematyką AGRO rozwijamy poszuki-

zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz minimalizo-

wania i badania nad nowymi formułami nawozowy-

wania negatywnego wpływu działalności rolniczej na

mi. Poza projektami badawczo-rozwojowymi nad in-

środowisko.

teligentnymi nawozami celem Centrum jest również
edukacja. Prowadzimy wspólnie ze Szkołą Główną
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutem
Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz innymi partnerami studia podyplomowe dla doradców rolnych w zakresie obrotu nawozami i środkami ochrony
roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa. Przygotowujemy specjalistów w zakresie najnowszych
technologii zintegrowanej produkcji roślin oraz no-
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Zenon Pokojski,
doktor nauk ekonomicznych, Wiceprezes Zarządu
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.,
odpowiedzialny za strategię i rozwój oraz sprawy
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Analiza przyczyn
i konsekwencje eutrofizacji
dna Morza Bałtyckiego oraz
kierunki działania na rzecz
zmniejszenia odpływu substancji
biogenicznych do wód Bałtyku
Janusz Igras,
profesor doktor habilitowany inżynier,
Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Kompetencji Puławy

Większość z tych państw jest wysoko zurbanizowana
i uprzemysłowiona, posiada także intensywne rolni-

R

ctwo. Uwarunkowania te wpływają na silną antropopresję wyrażającą się rozpraszaniem dużej ilości substanolnictwo jest jedną z dziedzin gospodarki,

cji przemieszczających się drogą powietrzną (w postaci

która istotnie oddziałuje na środowisko przy-

opadu z atmosfery) lub wodną (jako dopływ rzeczny)

rodnicze. Azot i fosfor są podstawowymi składnikami

do Morza Bałtyckiego. W grupie tych substancji szcze-

nawozowymi odgrywającymi zasadniczą rolę zarówno

gólne znaczenie mają związki azotu i fosforu, zaliczane

w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Intensyfi kacja

do tzw. związków biogenicznych, najbardziej wpływają-

produkcji rolniczej na obszarach wiejskich stwarza ry-

cych na eutrofizację wody. Proces eutrofizacji prowadzi

zyko rozpraszania tych składników oraz pogarszania

do pogorszenia jakości wody i niekorzystnych zmian

stanu i jakości zasobów wodnych.

w atmosferze i faunie morskiej, zagraża życiu ryb i innych organizmów tam żyjących.

W warunkach europejskich szczególnie wrażliwym obszarem poddanym presji rolnictwa jest Morze Bałty-

W związku z tymi zagrożeniami w krajach basenu Mo-

ckie. Bałtyk jest morzem śródlądowym o bardzo ma-

rza Bałtyckiego podejmuje się obecnie wiele działań

łej wymianie wód z Morzem Północnym. Powierzchnia

zmierzających do zmniejszenia ilości substancji bioge-

Bałtyku wynosi około 0,415 mln km² i jest czterokrotnie

nicznych wprowadzonych do wód powierzchniowych

mniejsza od powierzchni jego zlewiska (około 1,72 mln

i podziemnych, których celem jest poprawa ich jako-

km²). W zlewisku Morza Bałtyckiego położonych jest

ści. Działania takie podejmowane są przede wszystkim

14 krajów, w których zamieszkuje ponad 85 mln ludzi.

w ramach Konwencji Helsińskiej z 1992 r. podpisanej
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przez wszystkie kraje nadbałtyckie. Komisja Helsińska

oraz populacja ludności zamieszkująca teren danego

(HELCOM) jest organem wykonawczym konwencji.

zlewiska.

Strukturę komisji stanowi pięć głównych grup roboczych, których zadaniem jest opracowanie odpowied-

Aż 99,7% terytorium Polski należy do zlewiska Bał-

nich działań zmierzających do ograniczenia emisji i po-

tyku, co powoduje, że obszar naszego kraju stanowi

prawy jakości ekosystemu Bałtyku.

jedno z czterech największych zlewisk w rejonie tego
morza. Większość polskiego zlewiska jest odwadniana

Nadmierna emisja związków azotu i fosforu do wód

przez Wisłę i Odrę, dwie z siedmiu największych rzek

śródlądowych, a następnie wód morskich skutkuje

zasilających Bałtyk. Porównanie zlewisk, w szczególno-

eutrofizacją zarówno w śródlądowych, jak i morskich

ści czterech największych zlewisk bałtyckich (fińskie,

zbiornikach wodnych, a także powoduje wzrost stęże-

polskie, rosyjskie, szwedzkie), wyraźnie pokazuje, że:

nia azotanów w wodach pitnych do poziomu zagraża-

1) polskie obszary rolnicze stanowią około 50% tere-

jącego zdrowiu. Emisja związków azotu do atmosfe-

nów rolniczych w całym zlewisku Bałtyku;

ry zarówno z sektora rolniczego, jak i przemysłowego

2) cztery największe zlewiska znacznie różnią się po-

pozostaje w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym

kryciem i zagospodarowaniem terenu, udział tere-

z „kwaśnymi deszczami” i efektem cieplarnianym. Te

nów zalesionych jest dwa razy większy w zlewisku

poważne zagrożenia skłoniły Komisję Helsińską (HEL-

fińskim i szwedzkim oraz znacznie większy w zlewi-

COM), jak i Unię Europejską (UE) do działań zmierza-

sku rosyjskim niż w polskim, tereny zalesione w Fin-

jących do zmniejszenia odpływu azotu i fosforu z lądu.

landii obejmują około 80% całego zlewiska fińskiego,

Badania prowadzone w różnych krajach świata, szcze-

3) powierzchniowy udział jezior jest nieporównywalnie

gólnie w państwach z intensywnym rolnictwem, poka-

wyższy w zlewisku rosyjskim, fińskim i szwedzkim;

zują, że ten sektor gospodarki jest głównym źródłem

4) zlewisko szwedzkie jest o mniej więcej 30% więk-

emisji N i P do systemów rzecznych, a następnie do

sze od zlewiska polskiego, ale około 30% zlewiska

mórz i oceanów.

szwedzkiego pokrywają góry;
5) największy udział terenów zurbanizowanych znajdu-

W ciągu ostatnich dekad wysoki udział Polski w cał-

je się w polskim zlewisku, co jest związane z dużą

kowitych ładunkach azotu i fosforu odprowadzanych

populacją ludności, która stanowi około 45% całej

do Bałtyku stał się przedmiotem ostrej, ale nie w peł-

populacji zlewiska Bałtyku.

ni uzasadnionej krytyki na forach międzynarodowych,
Polska nigdy nie zaprzeczała, że jest odpowiedzialna

Dobrze udokumentowany w literaturze naukowej jest

za wysokie ładunki azotu i fosforu, ale fakt wysokiego

fakt, że emisja substancji biogenicznych z terenów

polskiego eksportu N i P do Bałtyku wymaga wyjaś-

zalesionych lub z rejonów o dużym udziale jezior jest

nienia opartego na badaniach naukowych w zakresie

nieporównywalnie niższa niż eksport N i P z terenów

wpływu czynników odpowiedzialnych za emisję N i P

rolniczych. Stężenia azotanów w wodach otwartych są

z użytkowanych przez człowieka terenów do systemów

dodatnio skorelowane z udziałem gruntów użytkowa-

rzecznych, a następnie do morza. Wśród tych czyn-

nych rolniczo w danej zlewni, a emisja azotanów z tych

ników istotnymi elementami są: wielkość powierzchni

terenów jest znacznie większa niż z łąk czy pastwisk.

danego zlewiska, pokrycie i zagospodarowanie tere-

Dobrze udokumentowany jest także fakt, że popula-

nu, cechy geomorfologiczne, położenie geograficzne

cja ludności i gęstość zaludnienia są dodatnio skorelo-

związane z typem klimatu i ilością opadów, a w konse-

wane z emisją substancji biogenicznych do systemów

kwencji ilością wody odprowadzanej z danego zlewiska

rzecznych. Tereny rolnicze i grunty użytkowane rolniczo

203   Eutrofizacja Morza Bałtyckiego

stanowią w Polsce odpowiednio 61% i 51% powierzch-

ringowych. Około 35% monitorowanych wód rzecznych

ni całego terytorium kraju. Z powyższego wynika, że

w Polsce przepływa przez zalewy i jeziora nadbrzeżne,

nie tylko ładunki, ale także ładunki jednostkowe azotu

zanim dotrze do Bałtyku. Obszary te charakteryzuje kil-

i fosforu (przeliczone na jednostkę powierzchni lub na

kutygodniowy czas zalegania wody w systemach, a to

mieszkańca) powinny być brane pod uwagę przy oce-

z kolei sprzyja znacznej redukcji ładunków N i P.

nie udziału danego kraju w emisji N i P do Bałtyku.
Działania zmierzające do zmniejszenia emisji N i P z teW ostatnich latach ładunki jednostkowe azotu i fosforu

rytorium Polski do Bałtyku mogą być podzielone na dwie

z Polski przeliczone na mieszkańca należały do dwóch

grupy. W ramach pierwszej należy się skupić na inwe-

najniższych w zlewisku Bałtyku i tylko ładunek jednost-

stowaniu w infrastrukturę (w szczególności wyposażenie

kowy z obszaru Niemiec miał niższą wartość. Z badań

sanitarne) na wsi, natomiast w ramach drugiej – należy

wynika, że 2000 r. odpływ azotu i fosforu przeliczony

skoncentrować się na aktach legislacyjnych i edukacji rol-

na głowę mieszkańca wynosi odpowiednio 3,7 kg N

ników. W Polsce jest około 1,8 mln gospodarstw rolnych

oraz 0,23 kg P, a odpływ N i P z 1 ha wynosił 4,6 kg

i około 0,6 mln małych posesji, wszystkie z nich mają

N oraz 0,27 kg P. Te dane sytuują Polskę na jednej

swój udział w obszarowej emisji substancji biogenicz-

z najlepszych pozycji wśród krajów bałtyckich. Ładu-

nych. Domostwa i ich zaplecze gospodarcze są głów-

nek jednostkowy azotu przeliczony na jednostkę po-

nymi źródłami emisji N i P z gospodarstw. Zmniejszenie

wierzchni należał do najniższych w rejonie Bałtyku i był

odpływu substancji biogenicznych do wód powierzch-

on ponad trzykrotnie niższy niż ładunek z Niemiec.

niowych to wyzwanie zarówno nowoczesnego rolnictwa,
nauki, jak i biznesu. Miejscem, w którym te środowiska

Okres transformacji w Polsce charakteryzował się dra-

wymieniają wiedzę i stawiają czoła wyzwaniom zrówno-

stycznym spadkiem zużycia nawozów mineralnych na

ważonego i inteligentnego nawożenia, jest konsorcjum

początku lat 90., bezpośrednio przekładającym się na

Centrum Kompetencji Puławy powołane przez Grupę

zmniejszenie nadwyżki bilansowej N i P w polskim rol-

Azoty „Puławy”. Konsorcjanci prowadzą wspólne projekty

nictwie. Z raportów HELCOM wynika, że do czerw-

badawcze, edukacyjne czy doradztwa rolnego, opiniują

ca 2006 r. z ogólnej liczby 75 niebezpiecznych źródeł

akty legislacyjne. W ramach działań w obszarze badań

punktowych generowanych przez ścieżki komunalne

i innowacji dotyczących nawożenia Centrum Kompetencji

i przemysłowe 35 skreślono z listy HELCOM; spośród

Puławy prowadzi m.in. następujące projekty:

tej liczby, 9 źródeł punktowych znajdowało się w Polsce.

1) MEGAProjekt – nowe nawozy z dodatkiem siarki. To
pięcioletni międzynarodowy projekt badawczy oce-

Należy wyraźnie podkreślić, że stężenia substancji bio-

niający efekty nawożenia roślin ozimych (pszenica

genicznych w wodach Wisły i Odry zasilających Bałtyk

i rzepak) i jarych (kukurydza) stałymi i płynnymi na-

były niskie w ciągu dwóch ostatnich dekad w porów-

wozami azotowymi z siarką;

naniu z wartościami obserwowanymi w innych zeutro-

2) PHOSPHORUS – „Ocena działania nowego pro-

fizowanych rzekach Europy (Tamizie, Łabie, Renie czy

duktu nawozowego USP w porównaniu z nawozem

Sekwanie), które odprowadzają wodę ze zlewni o wyż-

CSP w badaniach wegetacyjnych”.

szym poziomie antropopresji niż w Polsce.
Celem projektu jest ocena działania nowego dwuPrezentowane w opracowaniach zbiorczych HELCOM ła-

składnikowego produktu nawozowego azotowo-fosfo-

dunki N i P wprowadzane do Bałtyku dotyczą wielkości

rowego USP, na plonowanie i jakość roślin (rzepak,

oszacowanych na najniżej położonych stacjach monito-

pszenicę i kukurydzę);
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3) Projekt demonstracyjny RSM. Celem projektu jest pogłębienie i popularyzacja wiedzy na temat stosowania

Raport Bałtyk dla Wszystkich

środków chemicznych z systemem doradztwa w zakresie ich efektywnego i bezpiecznego stosowania.

nawozów płynnych na bazie RSM. Celem badawczym
projektu jest ocena wpływu nawożenia nawozami

Za kontrolę stanu i jakości wód w Polsce odpowiedzialny

płynnymi w stosunku do nawozów granulowanych

jest Państwowy Monitoring Środowiska, natomiast moni-

poprzez porównanie plonowania, parametrów jakoś-

toring gleb i płytkich wód gruntowych prowadzony jest

ciowych plonów oraz efektywności i ekonomiki na-

przez 17 okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, pod-

wożenia badanych roślin doświadczalnych i nawozów;

ległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szeroki

4) AZOMAIS – „Niskonakładowy i bezpieczny dla śro-

program edukacyjny przewidziany dla rolników i skupia-

dowiska system nawożenia i siewu kukurydzy”. Ce-

jący się na ochronie środowiska na terenach rolniczych

lem projektu jest opracowanie innowacyjnej techniki

wprowadzany jest przez ośrodki doradztwa rolniczego

siewu i nawożenia kukurydzy, opracowanie formu-

mieszczące się w każdym województwie. Rolnicy są

ły nawozu specjalistycznego przeznaczonego pod

szkoleni w zakresie ich zobowiązań wynikających z za-

uprawę kukurydzy oraz urządzenia do jednoczes-

sady „zanieczyszczający płaci”, jak i z zasady „zwrotu

nego wysiewu nasion i nawozu;

utraconych korzyści”. Pierwsza zasada dotyczy rolników

5) INNOFERT – „Innowacyjny system nawożenia roślin
uprawnych”.

otrzymujących dopłaty powierzchniowe oraz dopłaty do
gleb na obszarach o niesprzyjających warunkach do
produkcji. Druga zasada dotyczy rolników, którzy dobro-

Celem projektu jest opracowanie nowego, innowa-

wolnie deklarują poprawę jakości środowiska naturalne-

cyjnego systemu nawożenia roślin, polegającego na

go w ramach zasady wzajemnej zgodności.

wgłębnej, doglebowej aplikacji specjalistycznych nawozów stosowanych w formie stałej i płynnej, zwiększa-

W ostatnich latach Polska przeznacza znaczne środki

jących wykorzystanie składników pokarmowych przez

finansowe na ochronę środowiska naturalnego. Pro-

rośliny uprawne oraz ograniczających emisje gazowych

ekologiczna świadomość zarówno ośrodków decyzyj-

form azotu do środowiska oraz wytworzenie odpo-

nych, jak i społeczeństwa jest nieporównywalna ze

wiednich siewników do ich aplikacji.

stanem sprzed okresu transformacji. Procesy oczyszczenia kraju, zrównoważonego zarządzania produkcją,

Nowoczesne rolnictwo to nie tylko nawozy. Kluczową

w szczególności w sektorze rolniczym postępują nadal

kwestią zrównoważonego rozwoju rolnictwa wydają się

i mogą w znacznym stopniu przyczynić się do redukcji

działanie oparte przede wszystkim na wiedzy. Jest to

obszarowej emisji substancji biogenicznych.

punkt wyjścia, prowadzący do inteligentnego nawożenia
gleb w sposób bezpieczny dla środowiska i żywności.
Misją Centrum Kompetencji Puławy jest podnoszenie
kompetencji rolników w zakresie efektywności gospodarowania. Cel ten realizowany jest poprzez organizację
studiów podyplomowych dla doradców rolnych – „Obrót
nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”. Celem projektu jest przygotowanie specjalistów w zakresie najnowszych technologii zintegrowanej produkcji roślin oraz trendów rynków
rolnych. W konsekwencji połączenie kanału dystrybucji
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Janusz Igras,
profesor doktor habilitowany inżynier,
Dyrektor Naukowy w Instytucie Nowych Syntez
Chemicznych w Puławach. Pracował w Instytucie
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym
Instytucie Badawczym w Puławach. Jest członkiem
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
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w Rolnictwie przy Komisji Europejskiej, ekspertem
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ekspertem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fińsko-polska współpraca
w zakresie ochrony
środowiska naturalnego
nową szansą dla Bałtyku

Fundacja Johna Nurminen w Finlandii

liwe zakwity glonów, zmniejszenie przeźroczystości
wód, ubytki tlenu czy śmierć organizmów pelagicznych to zjawiska wymieniane jako główne przejawy

E

postępującej eutrofizacji. Nadmierna ilość składników
odżywczych pochodzi przede wszystkim z nawozów
utrofizacja spowodowana nadmiernym

nagromadzeniem z wiązków od ż y wcz ych,

stosowanych w rolnictwie, ścieków komunalnych lub
przemy słowych.

w tym głównie fosforu i azotu, to obecnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń ekologicz-

Walka z dalszą eutrofi zacją Bałtyku to jeden z głów-

nych dla Bałtyku. Problem ten stał się jednym

nych tematów pierwszej makroregionalnej strategii Unii

z najważniejszych tematów podczas rozmów przed-

Europejskiej – Strategii UE dla regionu Morza Bałty-

stawicieli państw nadbałtyckich z uwagi na jego

ckiego. Rządy Finlandii i Polski wspólnie koordynują

negatywne skutki, jakimi są zachwianie równowagi

działania skupione wokół najważniejszego zagadnienia

całego ekosystemu, ubytki różnorodności ekologicz-

strategii, jakim jest ograniczenie ilości związków od-

nej, zmniejszenie populacji ryb, zmniejszenie war-

żywczych wydalanych do Bałtyku. W ciągu ostatnich

tości rekreacyjnej regionu czy pogorszenie jakości

kilku lat kwestia zmniejszenia zanieczyszczenia Mo-

życia we wszystkich krajach nadbałtyckich. Szkod-

rza Bałtyckiego stała się jednym z priorytetów polityki
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obu powyższych państw i była wielokrotnie omawiana

polskich miast, takich jak Warszawa, Gdańsk czy

podczas spotkań najwyższej rangi urzędników Finlan-

Szczecin.

dii i Polski.
W najbliższych latach fińsko-polska współpraca w zaPolska jest ważnym krajem w regionie bałtyckim – nie-

kresie ochrony Bałtyku będzie skupiona na osiągnię-

mal połowa mieszkańców tego obszaru to Polacy. Za-

ciu konkretnego celu, jakim jest spełnienie standardów

równo ścieki komunalne, jak i przemysłowe pochodzą-

dotyczących oczyszczania ścieków we wszystkich kra-

ce z terenu Polski mają ogromny wpływ na obecny

jach bałtyckich odprowadzających odpady do Bałtyku.

stan Bałtyku.

Tylko samo spełnienie powyższych standardów przyczyni się do zmniejszenia ilości odprowadzanych do

Fińsko-polska współpraca w zakresie ochrony Bałtyku

Bałtyku odpadów odżywczych o dwie trzecie. Z uwagi

nie tylko ma miejsce na arenie politycznej, lecz także

na duże znaczenie niniejszego zagadnienia dla stanu

ma wymiar praktyczny w postaci współpracy pomiędzy

ekologicznego Bałtyku fińsko-polska inicjatywa „Bet-

społecznościami i organizacjami pozarzadowymi oby-

ter Efficiency for Sewage Treatment” (BEST) otrzymała

dwu krajów. Jednym z głównych tematów tej współ-

status projektu flagowego w Strategii UE dla regionu

pracy jest ograniczenie wprowadzanych do Bałtyku

Morza Bałtyckiego.

odpadów komunalnych.
W realizację projektu zaangażowanych jest wiele
Wiele zakrojonych na szeroką skalę inwestycji pod-

społeczności miejskich (Helsinki i Warszawa), biorą

jętych w ostatnich latach w powyższym zakresie

w niej udział również przedstawiciele sektora pry-

zmniejszyło ilość zanieczyszczeń odprowadzanych

watnego (Fundacja Johna Nurminena, Gdańska

rocznie do Bałtyku, przez co osiągnięto poziom

Fundacja Wody w Polsce). Inicjatywa zyskała sil-

określony w dyrektywie UE dotyczącej oczyszczania

ne poparcie rządów obu krajów, w tym m.in. mi-

ścieków komunalnych. Jest to ogromne osiągnięcie

nisterstw ochrony środowiska, Ministerstwa Spraw

o wielkim znaczeniu dla poprawy stanu Morza Bał-

Wewnętrznych Finlandii, Krajowego Zarządu Go-

tyckiego.

spodarki Wodnej w Polsce, Komisji HELCOM oraz
Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku.

Co więcej, w celu dalszej poprawy środowiska

W świetle powyższego fińsko-polska współpraca

naturalnego Bałtyku kraje nadbałtyckie postanowi-

w zakresie ochrony Bałtyku w najbliższych latach

ły kontynuować działania w tym zakresie, dążąc

zapowiada się bardzo obiecująco, nie tylko jeśli

do spełnienia bardziej restrykcyjnych norm niż te

chodzi o samo zwiększenie świadomości zagroże-

wyznaczone przez Unię Europejską. Postawiły so-

nia dla ekosystemu Morza Bałtyckiego, lecz także

bie za cel spełnienie wymogów określonych przez

jeśli chodzi o rzeczywiste działanie na rzecz popra-

Komisję Ochrony Środowiska Obszaru Morskiego

wy jego środowiska naturalnego.

Bałtyku (HELCOM). Według stanu na dzień dzisiejszy wymogi te zostały spełnione przez wiele

207   Eutrofizacja Morza Bałtyckiego

Fundacja Johna Nurminen w Finlandii

Za c h o w a ni e bi o ró ż no ro dno ści

by Dariusz Bógdał

Ochrona brzegów
morskich na Półwyspie
Helskim i Mierzei
Wiślanej (nr P/13/141)

Anna Krzywicka,
Dyrektor Departamentu Środowiska,
Najwyższa Izba Kontroli
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dobnie jak na Półwyspie Helskim wystąpiły tam jednak
przypadki nielegalnej lokalizacji obiektów w pasie technicznym, tj. bez wymaganych uzgodnień, pozwoleń,
zgłoszeń lub niezgodnie z miejscowymi planami. Działania te utrudniały prace organów odpowiedzialnych za
utrzymanie brzegów w stanie zgodnym z wymogami
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

U

1. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, sprawujący

Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mie-

linii brzegowej i nielegalnej lokalizacji obiektów bu-

rzei Wiślanej przed erozją i niedopuszczalną ingerencją

dowlanych na brzegach morskich. Działania w zakre-

w ich środowisko naturalne była nieskuteczna. Zmiana

sie monitorowania przebiegu granic linii brzegu i usy-

przebiegu linii brzegowej następowała w sposób nie-

tuowania obiektów oraz kontroli stanu bezpieczeństwa

kontrolowany, a zabezpieczenia przed naturalną erozją

brzegu morskiego nie były wykonywane z należytą sta-

brzegów nie były w stanie powstrzymać niszczącego

rannością. W szczególności organ ten:

oddziaływania morza. Brak spójnych działań organów

– nie wykorzystał we właściwy sposób danych i in-

państwowych i samorządowych nie sprzyjał kształto-

formacji zebranych w wyniku prowadzonego mo-

waniu ładu przestrzennego na terenie pasa techniczne-

nitoringu, które wskazywały na nasypywanie plaż

go wzdłuż linii brzegowej. Poważnym, nierozwiązanym

przy polach kempingowych. Dopuścił tym samym

problemem była kolizja celów gospodarczych, polega-

do bezprawnej zmiany przebiegu linii brzegowej

jących na rozbudowie infrastruktury turystycznej, oraz

i ukształtowania terenu (m.in. podwyższenie rzęd-

celów przyrodniczych, związanych z ochroną naturalne-

nej terenu, powiększenie powierzchni plaż) na od-

go środowiska na półwyspie i mierzei. Prowadzący pola

cinkach brzegu morskiego półwyspu;

stalenia kontroli

nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o obszarach morskich, nieskutecznie zapobiegał zmianie

kempingowe na Półwyspie Helskim samowolnie ingero-

– badał legalność budowy tylko tych obiektów budow-

wali w przebieg linii brzegowej od strony Zatoki Puckiej.

lanych, których lokalizacja była wcześniej uzgadnia-

Nielegalne nasypywanie plaż w celu zwiększenia ich

na, pomijając pozostałe obiekty wybudowane w pa-

powierzchni użytkowej spowodowało przesunięcie linii

sie technicznym, wykorzystywane do celów innych

brzegowej o 1,5 m do 60 m w głąb morza na odcinkach

niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymo-

o łącznej długości około 3830 m. W latach 1997–2013

gami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Nie po-

powiększono w ten sposób powierzchnię plaż o 7,12 ha,

dejmował działań w stosunku do 34 z 41 obiektów

co doprowadziło do szkód w środowisku, polegających

objętych badaniem NIK, wybudowanych bez zgody

m.in. na zniszczeniu siedlisk przyrodniczych chronionych

Dyrektora Urzędu Morskiego.

w ramach sieci Natura 2000 poprzez ich częściowe zasypanie. Spowodowało także dewastację trzcinowisk

2. Zakres planowanych działań Urzędu Morskiego,

i wydm, stanowiących naturalne bariery zabezpieczają-

dotyczących ochrony brzegów morskich, był uwa-

ce brzegi morskie przed erozją i powodziami.

runkowany ograniczonymi możliwościami finansowymi. Z zadań ujętych w planach Urzędu Morskiego na

Na Mierzei Wiślanej nie stwierdzono zjawiska usypy-

poszczególne lata okresu 2004–2013, nie wykonano

wania plaż w celu zwiększenia ich powierzchni. Po-

w pełni modernizacji i budowy umocnień brzegowych
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na części dwóch odcinków brzegu półwyspu oraz nie

nego Dyrektor RDOŚ wszczynał odpowiednie postępo-

wykonywano systematycznego sztucznego zasilania

wania administracyjne. W toku kontroli NIK stwierdzono

plaż na trzech odcinkach brzegu, co spowodowane

jednak przekroczenie terminów załatwiania tych spraw

było brakiem środków finansowych i koniecznością –

(w ośmiu objętych badaniem postępowaniach). Przewle-

zdaniem Dyrektora Urzędu Morskiego – realizacji pilniej-

kłość prowadzenia postępowań Dyrektor RDOŚ tłuma-

szych potrzeb w zakresie ochrony brzegu morskiego.

czył niewystarczającym przygotowaniem organizacyjnym
i niedostateczną liczebnością pracowników RDOŚ.

W ramach utrzymania budowli ochrony brzegu morskiego półwyspu i mierzei Dyrektor Urzędu Morskie-

5. Wojewoda Pomorski w okresie od 1 stycznia 2005 r.

go zapewnił przeprowadzanie okresowych kontroli ich

do 19 lipca 2010 r. nierzetelnie realizował uprawnienia

stanu technicznego przez uprawnione osoby. Spośród

w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie

dziesięciu objętych analizą budowli stan techniczny

przyrody, ograniczając się do weryfikacji zgłoszeń podle-

ośmiu był dobry, jednej – niezadowalający, a jednej –

głych służb, uprawnionych do identyfikacji i oceny zagro-

zły. Z powodu ograniczonych środków finansowych nie

żeń w tym zakresie. Nie weryfikował wykonania obowiązku

wykonano zaleceń pokontrolnych dotyczących m.in. bu-

rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych po okre-

dowli, których stan techniczny oceniono jako niezado-

sie, na jaki zostały zgłoszone, tłumacząc to brakiem do-

walający lub zły. Ponadto stwierdzono, że pięć budowli

niesień o niewykonaniu rozbiórki i kompetencji do prowa-

Dyrektor Urzędu Morskiego poddawał kontrolom stanu

dzenia kontroli na terenie inwestycji. Zdaniem NIK, nie było

technicznego raz w roku, zamiast co pół roku.

przeszkód, aby kontrole wykonania powyższego obowiązku prowadzić we współpracy z organem nadzoru budow-

3. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowla-

lanego posiadającym uprawnienia do kontroli inwestycji.

nego w Gdańsku korzystał w latach 2005–2013 (I półrocze) z uprawnień do nadzoru i kontroli przestrzegania

6. W latach 2011–2013 (I półrocze) burmistrzowie po-

przepisów ustawy – Prawo budowlane na terenie pasa

dejmowali działania na rzecz kształtowania ładu prze-

technicznego półwyspu i mierzei, przeprowadzając kon-

strzennego na terenie pasa technicznego półwyspu

trole doraźne. W ich wyniku stwierdził m.in., że w pasie

i mierzei, m.in. występowali do właściwych podmio-

technicznym wybudowano 136 obiektów budowlanych

tów o opinie i uzgodnienia dotyczące projektów miej-

bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia.

scowych planów zagospodarowania przestrzennego,
obejmujących pas techniczny, a decyzje o warunkach

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdań-

zabudowy i zagospodarowania terenów nieobjętych

sku w okresie od 20 lipca 2010 r. do 30 czerwca

miejscowymi planami wydawali w uzgodnieniu z Dyrek-

2013 r. sprawował nadzór, w tym korzystał z uprawnień

torem Urzędu Morskiego. W większości przypadków

do kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochro-

burmistrzowie dokonywali obrotu gminnymi nierucho-

nie przyrody, na obszarze brzegów morskich półwyspu

mościami położonymi na tym terenie w sposób nie-

i mierzei. W powyższym zakresie przeprowadzono dwie

zgodny z przepisami prawa. Ponad połowę (12 z 22)

kontrole i podejmowano szereg innych działań (oględzi-

umów dzierżawy lub użytkowania wieczystego wspo-

ny i monitoring strefy brzegowej, doraźne czynności in-

mnianych nieruchomości, podpisanych w badanym

spekcyjne) w celu zapewnienia ochrony przed szkodami

okresie, zawarto bez wymaganego porozumienia z Dy-

i negatywnym oddziaływaniem na środowisko na tym

rektorem Urzędu Morskiego. Wskutek tego tereny pasa

terenie. W przypadku stwierdzenia szkód i negatywnych

technicznego objęte większością wyżej wymienionych

oddziaływań na środowisko na terenie pasa technicz-

umów wykorzystywano do celów innych, niż utrzyma-
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Zakres kontroli

stwa i ochrony środowiska. Pomijanie Dyrektora Urzędu Morskiego przy podejmowaniu decyzji o oddaniu

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od

nieruchomości w dzierżawę bądź użytkowanie wieczy-

6 września 2013 r. do 28 kwietnia 2014 r. na podsta-

ste powodowało niedopuszczalną prawem dowolność

wie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK w Pomorskim Urzędzie

postępowania przy obrocie tymi nieruchomościami, co

Wojewódzkim w Gdańsku, Urzędzie Morskim w Gdyni,

sprzyja powstawaniu mechanizmów korupcjogennych.

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
i Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

7. Dyrektor Urzędu Morskiego, w porozumieniu z Dy-

w Gdańsku, z uwzględnieniem kryteriów określo-

rektorem RDOŚ, podjął działania mające na celu opra-

nych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy, tj. legalności, go-

cowanie projektów planów ochrony obszarów Natura

spodarności, celowości i rzetelności, oraz na podsta-

2000 na półwyspie i mierzei. Na podstawie poro-

wie art. 2 ust. 2 tej ustawy w urzędach pięciu miast

zumień, podpisanych z Dyrektorem RDOŚ, Dyrektor

(gmin) (Władysławowo, Jastarnia, Hel, Sztutowo, Kry-

Urzędu Morskiego w 2011 r. zawarł umowy na dofinan-

nica Morska), z uwzględnieniem kryteriów określonych

sowanie prac nad projektami planów, zlecił wykonanie

w art. 5 ust. 2 ustawy, tj. legalności, gospodarności

projektów oraz ich opiniowanie. Umowy realizowano

i rzetelności.

zgodnie z harmonogramami.

Okres objęty kontrolą
Wnioski
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do
W celu poprawy funkcjonowania skontrolowanych jed-

30 czer wca 2013 r. oraz działania podejmowane

nostek, oprócz wniosków zawartych w wystąpieniach

przed tym okresie okresem i po nim, jeśli miały bez-

pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli uważa za ko-

pośredni związek z przedmiotem kontroli. W zakre-

nieczne podjęcie działań przez:

sie działalności kontrolnej i wykorzystywania informa-

1) Ministra Infrastruktury i Rozwoju – dotyczących

cji związanych z ochroną brzegów morskich przez

dokonania analizy obowiązujących uregulowań praw-

wszystkie kontrolowane organy oraz działań Dyrek-

nych i rozważenia potrzeby ich doprecyzowania

tora Urzędu Morskiego w zakresie realizacji potrzeb

w zakresie kompetencji organów, których działalność

dotyczących zabezpieczenia brzegów morskich przed

wpływa na skuteczność ochrony brzegów morskich;

erozją objęto kontrolą okres od 1 stycznia 2005 r. do

2) Dyrektora Urzędu Morskiego – dotyczących ści-

30 czerwca 2013 r.

ślejszej współpracy z innymi organami państwowymi i samorządowymi, mającej na celu poprawę
ochrony brzegów morskich przed nielegalną zmianą
przebiegu linii brzegowej oraz usytuowaniem w pasie technicznym obiektów budowlanych;
3) burmistrzów – dotyczących wyeliminowania mechanizmu korupcjogennego, polegającego na niedopuszczalnej prawem dowolności postępowania
przy oddawaniu nieruchomości położonych w pasie
technicznym w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste,
tj. bez porozumienia z Dyrektorem Urzędu Morskiego.
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Anna Krzywicka,
Dyrektor Departamentu Środowiska w Najwyższej
Izby Kontroli, magister prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium
Administrowania Funduszami Unijnymi oraz
Menedżerskie Studia Podyplomowe w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową
rozpoczęła w Ministerstwie Przemysłu i Handlu,
a następnie pracowała w Państwowym Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 1997 r.
została przyjęta do Najwyższej Izby Kontroli.
Była wicedyrektorem, a następnie Dyrektorem
Departamentu Środowiska w NIK.

Czy umacnianie morskiego brzegu
służy ochronie przyrody?

Krzysztof Skóra,

www.nauka.trojmiasto.pl

profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Gdański
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wpisywały się także w prawo ochrony przyrody Unii Europejskiej, jakim jest ustanowiona w 1992 r. dyrektywa
siedliskowa i jej system ochrony siedlisk oraz gatunków

O

zwany potocznie Natura 2000.

dpowiedź na to pytanie nie jest trud-

Komisja Helsińska, odnosząc się do naturalnych od-

na, jeśli oczekuje się, że były, są i powinny to

cinków strefy brzegowej, wskazała, że dynamika kon-

być działania zintegrowane – łączące potrzeby

taktu wody z lądem w dużej części stanowi o biolo-

hydrotechniczne z ochronnymi ukierunkowany-

gicznym bogactwie ekosystemu, zapewniającej jego

mi na zachowanie naturalności specyficznych,

różnorodność biologiczną i produktywności. Jest też

ważnych i wrażliwych siedlisk przyrodniczych.

siedliskiem dla wąsko wyspecjalizowanych i często

Czy taki efekt osiągamy, wystarczy spojrzeć i ocenić,

zagrożonych gatunków dzikiej fauny oraz flory oraz

czy stan przyrody w strefie brzegowej polskiej części

miejscem dużych skupisk żerujących i migrujących

Morza Bałtyckiego ulega poprawie. Czy antropopre-

ptaków. To także bardzo wartościowy i piękny krajo-

sja się zwiększa czy zmniejsza? Czy panujemy nad

braz o nieprzeciętnych walorach rekreacyjnych. Ko-

wszystkimi procesami społecznymi, które przyczynia-

misja, podkreślając naturalne jej bogactwo, wskazuje,

ją się do niszczenia brzegowych siedlisk? Na pewno

że atut ten staje się coraz rzadszy.

coraz bardziej brzeg umacniamy, co zresztą w sposób
formalny jest nazywane jego ochroną. Gdyby zapytać

Komisja uznała wówczas także, że stan nienaruszo-

gatunki fauny i flory, które naturalność strefy brzegowej

nych odcinków strefy brzegowej, mającej nadzwyczaj-

dyskontują na potrzeby własnego życia, i dali im szan-

ną wartość przyrodniczą, ma także atrybuty naturalnej

sę oceny jakości naszego zarządzania ich przestrzenią,

estetyki. Wyraziła jednocześnie głębokie zaniepokoje-

to słów pochwały byśmy raczej nie usłyszeli.

nie rosnącą presją na rzecz komercyjnego wykorzystania naturalnych obszarów przybrzeżnych. Z wyczuciem

Mija 25 lat od przyjętych zobowiązań, kiedy to w 1990 r.

nadchodzącego procesu zwróciła na to szczególną

premierzy i przedstawiciele wysokiego szczebla państw

uwagę krajom będących w okresie przemian gospo-

Morza Bałtyckiego zadeklarowali wolę opracowania

darczych. Przestrzegała przed konsekwencjami, jakie

kompleksowego programu ochrony przyrody naszego

może to nieść dla degradacji biologicznej różnorodno-

morza Był to czas, kiedy sprawom ochrony przyrody

ści całego obszaru Morza Bałtyckiego.

zaczęto nadawać wyższą niż wcześniej rangę. Zmodyfikowano m.in. pod tym kątem Konwencję o ochro-

Podkreśliła także, że potrzebne są szybkie działania

nie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.

zapobiegawcze i zleciła państwom-stronom konwencji

Szczególną uwagę zwrócono wówczas m.in. na strefę

helsińskiej, zatem i Polsce, aby dla zapewnienia właś-

ekotonu morskiego brzegu, czego pokłosiem stało się

ciwej ochrony pasa brzegowego podjęto wszelkie do-

wydane przez wykonawczy organ konwencji Komisję

stępne środki, w tym ustanowiono ogólnie chronio-

Helsińską (HELCOM) dwóch ważnych zaleceń: nr 15/1

ną strefę pasa brzegowego (poza obszarami miejskimi

– „Ochrona pasa brzegowego” i nr 16/3 – „Zachowa-

i istniejącymi terenami osadniczymi), szerokość której

nie naturalnej dynamiki procesów brzegowych”. Oba te

powinna zostać określona na podstawie naturalnych

dokumenty były regionalną odpowiedzią na zobowiąza-

i krajobrazowych walorów wybrzeża, i która rozciągała-

nia krajów wobec Konwencji o ochronie różnorodności

by się przynajmniej od 100 do 300 m od średniej linii

biologicznej z Rio de Janeiro (1993). Zapisy zaleceń

wody w kierunku morza i lądu.
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Zalecono też, aby na obszarze chronionego pasa

na, przez częściową lub całkowitą zmianę miejsco-

brzegowego: zabroniona (z pewnymi wyjątkami) zosta-

wej i regionalnej morfodynamiki;

ła działalność prowadząca do trwałych zmian przyrod-

2) ciągłej utraty charakterystycznych elementów eko-

niczych, w tym krajobrazu (np. wydobywanie osadów

systemu, na które oddziałuje morze, takich jak:

i minerałów, wznoszenie obiektów, budowa przystani

nieregularnie zalewanych podmokłych terenów

jachtowych, dróg, miejsc kempingowych itp., z wy-

przybrzeżnych i ujść rzecznych, podmokłych przy-

jątkiem przypadków uzasadnionych szczególnym in-

brzeżnych lasów lub aktywnych zboczy klifów;

teresem społecznym, oraz wtedy, gdy udowodniono,
że nie można znaleźć do tych celów innych, mniej

3) wzrostu zagrożenia dla różnorodności biologicznej
obszarów przybrzeżnych.

wrażliwych miejsc). W zaleceniu postulowano także
ograniczenie intensywnej gospodarki leśnej i rolnej,

W zaleceniu uznano, że typowa flora i fauna obsza-

w tym prac melioracyjnych. Założono też, że wyjątki

rów przybrzeżnych to organizmy wysoce wyspecja-

od niektórych tych postanowień mogłyby być ustana-

lizowane i zależne od specyficznych przybrzeżnych

wiane na podstawie planów zagospodarowania i by-

siedlisk, a także od zachowania naturalnej dynamiki

łyby zatwierdzane przez kompetentne władze admi-

brzegowej oraz że naturalne obszary przybrzeżne,

nistracyjne.

które podlegają nieregularnemu zalewaniu (szczególnie obszar y podmokłe), przyczyniają się do

Komisja zarekomendowała także, aby utworzona

zwiększenia zdolności wód przybrzeżnych i zale-

została przybrzeżna strefa planowania, rozciągają-

wowych do samooczyszczania; a także biorąc pod

ca się od średniej linii wody w kierunku lądu na

uwagę, że naturalna linia brzegowa charakteryzuje

co najmniej 3000 m, w której zasadniczy rozwój

się wyjątkowym pięknem, a niektóre z technicznych

budownictwa i inne duże, trwałe zmiany przyrody

środków umacniania brzegów zmniejszają wartość

i krajobrazu wymagałyby sporządzania miejscowe-

wybrzeży dla rozwoju turystyki środowiskowo zrów-

go planu zagospodarowania, włącznie z wykona-

noważonej; i to, że środki te są bardzo kosztowne

niem oceny oddziaływania na środowisko, i za-

i mogą stać się przyczyną dużych nakładów finan-

twierdzenia przynajmniej na szczeblu administracji

sowych w przyszłości (np. dla potrzeb ich rewita-

regionalnej.

lizacji).

W ślad powyższego zalecenia (15/1), wywodząc swoje

Komisja będąc szczególnie świadoma faktu, że podej-

postanowienia także z treści art. 15 konwencji helsiń-

mowane środki umacniania brzegów są konieczne na

skiej postanowiono wydać kolejne z zalecenie – „Za-

obszarach, gdzie prądy morskie, falowanie lub wysoki

chowanie naturalnej dynamiki procesów brzegowych”

poziom wód wywołany przez sztormy mogą zagrozić

(16/3). Komisja Helsińska poddała ocenie konflikt po-

terenom zamieszkanym, życiu ludzkiemu, dobrom ma-

między celami umacniania brzegów a celami ochrony

terialnym o dużej wartości, a także zniszczyć dziedzi-

przyrody. Formułując swoje zalecenia, uwzględniła fakt,

ctwo kulturowe, zaleciła rządom państw-stron konwen-

że podejmowane środki umacniania brzegów prowa-

cji helsińskiej, aby:

dzą często do:

1) dynamiczny charakter i stałe zmiany wybrzeża zo-

1) zakłócenia naturalnych procesów zachodzących

stały uznane i zaakceptowane jako procesy natu-

w ekosystemach oraz w strukturach siedlisk, ta-

ralne oraz aby nowe środki umacniania brzegów

kich jak: plaże, wydmy, klify oraz strefa przybrzeż-

poza obszarami zamieszkanymi nie były normalnie
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praktykowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy plany zinte-

głównie z powodu konieczności integracji prawa kra-

growanego zarządzania strefą przybrzeżną stanowią

jowego z unijnym. Dobre efekty praktyczne tego sta-

inaczej;

nu, chciałoby się dostrzec w rzeczywistości. Nie ma

2) aktywne klify, jako źródła osadów, oraz naturalnie

ich wiele, a wskaźnikiem wielkiej bezradności i mało

zalewane obszary przybrzeżne, jako potencjalne fil-

racjonalnej praktyki (w wymiarze decyzji samorządo-

try zatrzymujące biogeny, nie były objęte nowymi

wych i centralnych) są kolejne etapy chybionych de-

środkami umacniania brzegów, z wyjątkiem sytuacji,

cyzji w zarządzaniu oraz braku kontroli w strefie brze-

gdy plany zintegrowanego zarządzania strefą przy-

gowej najcenniejszego pod względem przyrodniczym

brzeżną stanowią inaczej;

fragmentu polskiego brzegu, jakim jest Zatoka Pucka

3) znajdującym się poza terenami zamieszkanymi

i Półwysep Helski.

obszarom przybrzeżnym, które były nieregularnie zalewane, zanim zmeliorowano je wyłącznie

Wystarczy tu być, by zobaczyć, jaki jest stan przy-

dla celów gospodarki przestrzennej, przywróco-

rody na brzegach najwęższego odcinka półwyspu

no wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, charakter

pomiędzy Władysławowem a Jastarnią. Depresja

przybrzeżnych terenów podmokłych przez zlikwi-

ogarnia szczególnie tych, którzy znają (też już nie

dowanie grobli lub ich przeniesienie dalej w głąb

najlepszy) stan z lat, gdy Komisja Helsińska stwo-

lądu,

rzyła wyżej wymienione zalecenia, by przyszłość

4) a jeśli umacnianie brzegów jest konieczne, należy

przyrody brzegów poprawić, a przedstawiciele wy-

przedkładać stosowanie materiałów pochodzenia

sokiego szczebla państw Morza Bałtyckiego bę-

naturalnego, takich jak: kamień, piasek, ziemia lub

dących stronami konwencji helsińskiej je przyję-

drewno, a unikać materiałów sztucznych (betonu,

li. Polska obecnie obejmuje prezydencję w Radzie

asfaltu lub plastiku).

Państw Morza Bałtyckiego. Czy weźmiemy odpowiedzialność za lepszą jakość siedlisk strefy przy-

Komisja zaleciła w tym dokumencie tak że, aby

brzeżnej czy będziemy wyłącznie ją hydrotechnicz-

umacnianie brzegów zostało włączone do krajowych

nie umacniać? Zobaczymy. Zaryzykuję twierdzenie,

lub regionalnych planów zintegrowanego zarządza-

że w najbliższej perspektywie czasu większy wpływ

nia strefą przybrzeżną. Plany te według Komisji po-

na utrzymanie właściwego stanu lokalnych siedlisk

winny: opierać się na szczegółowej wiedzy na te-

oraz zasobów przybrzeżnych gatunków fauny i flory

mat istotnych parametrów fizycznych morfodynamiki

od zapowiadanych globalnych zmian klimatu ma pa-

brzegowej, uwzględniać wzajemne powiązania para-

nujący polityczny klimat dla działań z zakresu ochro-

metrów fizjograficznych, ekologicznych i ekonomicz-

ny przyrody.

nych. Zaleciła także, aby parametry były włączone
w strategie rozwoju strefy przybrzeżnej, zawierały
ocenę oddziaływania na środowisko, zawierały analizę strat i zysków planowanych działań i powstawały
w oparciu o odpowiednie struktury administracyjne
i prawne.
Część z tych zaleceń stopniowo przez ostatnie lata
implementowano do polskiego prawa. Działo się to
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Krzysztof Skóra,
profesor doktor habilitowany, biolog, specjalista
z zakresu ichtiologii, oceanografii biologicznej,
ochrony przyrody morza i ssaków morskich.
Ukończył oceanografię na Wydziale Biologii,
Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest profesorem zwyczajnym oraz Dyrektorem
Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego na Helu. Jest laureatem Szwedzkiej
Nagrody Bałtyku. Jest autorem ponad 100 publikacji.

Czystość wód Morza
Bałtyckiego. Doświadczenia
rosyjskiego przedsiębiorstwa
państwowego Vodokanal
of St. Petersburg

Felix V. Karmazinov,
Dyrektor Generalny SUE „Vodokanal of St.Petersburg”,
Global Compact Network Russia

F

oraz Morza Bałtyckiego. Projekt został zrealizowany pod

odnawialnych zasobów wodnych w Rosji w skali roku

Projekty na szeroką skalę w tym zakresie przeprowadza-

stanowi 10% światowego przepływu wody w rzekach

ne są nie tylko przez państwo. Wiele rosyjskich przed-

(Rosja plasuje się na drugim miejscu na świecie, za

siębiorstw realizuje zróżnicowane projekty, które mają na

Brazylią). Szacuje się, iż zasoby te wynoszą 4300 km

3

celu ochronę środowiska naturalnego, bioróżnorodności

w skali roku. Dostępność zasobów wodnych w kraju

czy odpowiedzialnego korzystania z zasobów wodnych.

ederacja Rosyjska jest jednym z krajów,

patronatem trzech krajów: Rosji, Finlandii oraz Estonii.

które posiadają największe zasoby wodne. Ilość

wynosi 30 200 m rocznie na osobę.
2

Jedną z takich firm, będącą aktywnym członkiem GloPoprawa krajowej strategii w zakresie zużycia oraz

bal Compact w Rosji, jest Vodokanal of St. Petersburg.

ochrony zasobów wodnych jest jednym z podstawo-

Firma ta jest dostawcą wody pitnej dla dużych aglo-

wych czynników wpływających na sukces implementa-

meracji miejskich i jest odpowiedzialna za oczyszcza-

cji zintegrowanego systemu gospodarowania zasobami

nie ścieków. Priorytetem działalności Vodokanalu jest

wodnymi w Federacji Rosyjskiej. Ważny aspekt stano-

ochrona ekosystemu Morza Bałtyckiego oraz poprawa

wi współpraca międzynarodowa w tym zakresie. Rosja

stanu środowiska naturalnego regionu.

jest członkiem takich międzynarodowych organizacji,
jak Wspólnota Niepodległych Państw, Szanghajska Or-

Przy wsparciu rządu rosyjskiego, władz Sankt Peters-

ganizacja Współpracy oraz Organizacja Euroazjatyckiej

burga oraz organizacji międzynarodowych Vodokana-

Współpracy Gospodarczej. Jako przykład współpracy

lowi udało się obniżyć ilość nieoczyszczonych ścieków

międzynarodowej na tym polu można wskazać zaanga-

oraz zmodernizować technologie ich oczyszczania.

żowanie Rosji w międzynarodowy projekt „Zatoka Fińska
2014”, którego celem było zjednoczenie wysiłków skie-

Aktualnie Petersburg oczyszcza 98,5% ścieków wytwa-

rowanych na poprawę stanu ekosystemu Zatoki Fińskiej

rzanych przez miasto (w późnych latach 80. ścieki były
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zrzucane wprost do cieków wodnych). Nowoczesne

Vodokanal utworzył także Ośrodek Konserwacji (Conser-

techniki usuwania azotanów oraz fosforanów są stoso-

vation Center) na terenie oczyszczalni ścieków na obrze-

wane we wszystkich oczyszczalniach ścieków należą-

żach Petersburga, co jest unikatem na skalę rosyjską.

cych do Vodokanalu. W rezultacie Petersburg w pełni

Aktualnie planowane jest utworzenie na tym terenie także

realizuje zalecenia Komisji Ochrony Środowiska Mor-

międzynarodowego morskiego centrum rehabilitacji ssa-

skiego Bałtyku (HELCOM): stężenie fosforanów w ście-

ków mającego na celu pomoc ssakom, które żyją nie tyl-

kach nie przekracza 0,5 mg/l, a azotu – 10 mg/l.

ko w Rosji i w regionie Zatoki Fińskiej i Morza Bałtyckiego.

Przedsiębiorstwu udało się wprowadzić w życie planowaną

Działalność mająca na celu podnoszenie świadomo-

strategię dzięki współpracy z różnymi interesariuszami, włą-

ści społecznej stanowi ważny element pracy Vodoka-

czając organizacje międzynarodowe, organizacje pozarzą-

nal w regionie Morza Bałtyckiego: Młodzieżowe Centrum

dowe, naukowców oraz akademików. W 2005 r. powstała

Środowiskowe (Youth Environmental Center) i Muzeum

południowo-zachodnia oczyszczalnia ścieków. W południo-

Wody funkcjonują w ramach przedsiębiorstwa od ponad

wo-zachodniej i północnej oczyszczalni ścieków oddano

10 lat i odwiedziło je ponad 2 mln osób. Wiele projek-

do użytku także instalacje termicznego przekształcania

tów Młodzieżowego Centrum Środowiskowego jest prze-

osadów ściekowych. W roku 2011 miejska oczyszczalnia

prowadzanych na skalę międzynarodową. Przykładowo

ścieków rozpoczęła wprowadzanie nowoczesnych techno-

program edukacyjny działający przy Międzynarodowym

logii do eliminowania fosforu oraz azotu. W 2013 r. odda-

Centrum Zaawansowanych Technologii Wodnych jest re-

no do użytku stacjonarne urządzenia do topienia śniegu.

alizowany już od 5 lat (we współpracy z firmą Lahti Re-

W 2013 r. budowa północnego tunelu została ukończona.

gion Development LADEK Sp. z o.o. z Finlandii). Przez

W rezultacie zostało zamkniętych 76 nielegalnych zrzutów,

3 lata realizowany był także rosyjsko-niemiecki projekt

334 000 m ścieków już więcej nie będzie zrzucanych

dla młodych ludzi z Petersburga i Hamburga o nazwie

do Newy (tętnicy wodnej Petersburga) oraz Zatoki Fińskiej.

„ECOvision” (wspólnie z władzami miasta Hamburg, Kon-

W 2014 r. około 30 zrzutów ścieków zostało zamkniętych.

sulatem Niemieckim oraz Związkiem Operatorów Obrazu

3

i Fanów Kina w Petersburgu oraz Hamburgu).
Efektywność działalności Vodokanal jest rozpoznawana
przez międzynarodowych ekspertów. Podczas swojej

Program inwestycyjny przedsiębiorstwa państwowego Vod-

wypowiedzi na VII Newskim Międzynarodowym Kon-

okanal of St. Petersburg na okres do 2025 r. obejmuje

gresie Środowiskowym w Petersburgu (wiosna 2015),

szereg innowacyjnych działań związanych bezpośrednio

przedstawicielka Fundacji Johna Nurminena, Marjukka

z poprawą ekosystemu Zatoki Fińskiej oraz Morza Bałty-

Porvari, powiedziała: „Poziom alg we wschodniej czę-

ckiego i ukierunkowanych na zredukowanie negatywnego

ści Zatoki Fińskiej jest najniższy od 10 lat. Cud Zatoki

oddziaływania ścieków na system wodny na północnym

Fińskiej stał się rzeczywistością”.

zachodzie kraju. Przedsiębiorstwo stopniowo wdraża zasady społecznej odpowiedzialności biznesu do swoich co-

Vodokanal, kontynuując swoją działalność mającą na celu
ochronę Morza Bałtyckiego, wspólnie z zoologami Vyacheslavem Alekseyevem i Eleną Andrievskayą, wziął udział
w projekcie, który ma na celu ratowanie i rehabilitację fok.
W roku 2013 zoologom przy pomocy Vodokanalu udało
się ocalić i przywrócić do środowiska naturalnego pięciu
przedstawicieli gatunku, w 2014 r. – 29, a w 2015 r. – 14,
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dziennych działań mających na celu zrównoważony rozwój.
Felix V. Karmazinov,
Dyrektor Generalny SUE Vodokanal St. Petersburg.
W 1966 r. ukończył studia w Leningradzkim Instytucie
Transportu Wodnego. Pracował w Kronsztadzie
Marine Plant. Jest honorowym obywatelem
St. Petersburga, honorowym obywatelem Kronsztadu.
Doktor nauk technicznych, profesor.

B ro ń c h e m i c z na

by Marc Leyendecker

Działania Polski dla regionu
Morza Bałtyckiego w sprawie
zatopionej broni chemicznej
z okresu II wojny światowej
Andrzej Jagusiewicz,
doktor nauk technicznych, ekspert ds. ochrony środowiska,
Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Dialogu
ws. Zatopionej Broni Chemicznej

S

Bornholmskiej (obszar około 150 km2), Głębi Gotlandz-

kąd broń chemiczna na dnie Bałtyku

i co w niej się znajduje?

kiej (obszar około 1500 km2) i w cieśninie Skagerrak.
Nie wyklucza się, że podczas transportu broni pozbywano się jej także, gdyż jest ona obecna w polskich

Po zakończeniu II wojny światowej i decyzji o demilita-

wodach terytorialnych, a zatem w naszej strefie eko-

ryzacji Niemiec na mocy art. 3 układu poczdamskie-

nomicznej. Niepokoi zwłaszcza obecność kilkudziesię-

go z 2 sierpnia 1945 r. alianci stanęli przed proble-

ciu ton takiej broni zatopionej w Głębi Gdańskiej na

mem zniszczenia pozostałego niemieckiego arsenału

głębokości ponad 100 m, ale też na płyciej i bliżej,

broni. Szacuje się, że było to ponad 350 000 t amuni-

np. w okolicach Darłowa i Kołobrzegu na głębokoś-

cji klasycznej i co najmniej 50 000 t broni chemicznej.

ciach odpowiednio 90 i 65 m, czy Dziwnowa na głębo-

W dniu 3 styczniu 1946 r. aliancki Komitet Kontynental-

kości zaledwie 10–12 m. W sumie takich miejsc w na-

ny ds. Składowania Broni podjął więc decyzję o jej zato-

szej strefie ekonomicznej jest dużo więcej (rysunek 1).

pieniu w wodach Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, uzasadniając to m.in. zagrożeniem spowodowanym

Z tych 40 000 t zatopionej w Bałtyku broni chemicznej

przechowywaniem broni na lądzie. W dodatku komitet

jedną trzecią, czyli 13 000 t, stanowią bojowe środki tru-

pozostawił każdej władzy okupacyjnej pełną swobodę

jące, których działanie powoduje śmierć, zmiany nowo-

co do realizacji tejże decyzji na okupowanym przez nią

tworowe czy zmiany genetyczne w organizmach żywych

terytorium. Alianci spuścili także „zasłonę milczenia” na

i prowadzi do trwalej degradacji środowiska morskiego. Są

ten fakt, zgodnie z ustaleniami komitetu początkowo na

to najczęściej ciała stale lub ciecze, a wśród nich wyróżnia

50 lat z możliwością dalszego przedłużenia tego okresu.

się substancje o charakterze paralityczno-drgawkowym –
jak sarin czy tabun, duszącym – jak fosgen, parzącym –

Na tle takiej sytuacji faktycznej i prawnej Sowieci zrzu-

jak iperyt czy luizyt, drażniącym – jak adamsyt i wreszcie

cili do Bałtyku bomby, miny i pociski artyleryjskie oraz

najgorsze z nich, bo ogólno trujące w postaci arsenowo-

całe pojemniki zawierające bojowe środki trujące, w su-

doru czy cyjanowodoru. Wszystkie stanowią bardzo groź-

mie 40 000 t, koncentrując się na płytszej części Głębi

ne zanieczyszczenia powietrza, gleby czy wód.
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Rysunek 1.

Jaki jest wpływ zatopionej broni

wanie surowców czy budowa gazociągu lub kładzenie

chemicznej na człowieka i środowisko?

kabli, oraz w trakcie nieostrożnego wydobywania takiej
broni i jej ewentualnego transportu na lądzie. Najbardziej

Istnieją dwa rodzaje ryzyka związanego z kontaktem

narażeni na bezpośredni kontakt z bronią chemiczną

człowieka i organizmów żywych z bronią chemiczną;

są jednak rybacy, bo to oni mogą ją wydobyć w sie-

bezpośredni – kiedy dochodzi do kontaktu z bojowym

ci i mieć kontakt ze środkami bojowymi, np. iperytem,

środkiem trującym wskutek wybuchu, i chroniczny –

czyli gazem musztardowym. A ten może być uwalniany

kiedy uwalniający się do środowiska morskiego środek

wprost z cienkiej, kilkumilimetrowej korodującej skoru-

bojowy i powstające związki chemiczne powodują sy-

py broni wyłowionej z wody lub ze skamieniałej bryły

stematyczne jego skażenie, w tym organizmów mor-

zawierającej w środku czysty gaz bojowy, utworzonej

skich, a zwłaszcza ryb. Ponieważ środki bojowe się

w wyniku procesów mechanicznych. Od czasu II woj-

bioakumulują w tkance rybnej, to częsta konsumpcja

ny światowej odnotowano setki takich przypadków. Po

takich ryb oznacza po prostu trucie naszego organizmu.

rybakach drugą kategorię ryzyka stanowią po prostu
plażowicze, bo na plaże Bałtyku fale morskie wyrzuca-

Do wybuchu takiej broni może dojść w trakcie operacji

ły wielokrotnie zarówno iperyt, właśnie w postaci takich

podwodnych, zwłaszcza na dnie morskim, jak poszuki-

skamielin, jak i fosfor, ukryty pod warstwą piasku.
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Dzięki badaniom naukowym prowadzonym przez Ro-

z Oslo, i Konwencję o zapobieganiu i zanieczyszczaniu

sjan i międzynarodowe konsorcja wiemy na szczęście,

morza ze źródeł lądowych, zwaną konwencją paryską.

gdzie jest zlokalizowana taka bron i jaki jest jej wpływ

Dwadzieścia lat później obie konwencje się połączyły,

na środowisko morskie oraz jakie stąd wynikają za-

tworząc konwencję OSPAR, której obszarem terytorialnym

grożenia. Nieprzypadkowo pionierem w tej dziedzinie

stało się Morze Północne i północno-wschodni Atlantyk.

była na Bałtyku Rosja, wszak to spadkobierca ZSRR
i znała doskonale miejsca zrzutów tych toksycznych ła-

Nieco później, bo w 1974 r., kraje bałtyckie wynego-

dunków. Włączyła się w nie także Litwa, koncentrując

cjowały i podpisały pierwszą Konwencję o ochronie

się głównie na badaniach genetyczno-toksykologicz-

morskiego środowiska Bałtyku, podpisaną w Helsin-

nych organizmów morskich. Ostatnio zaś dużo wie-

kach i zwaną stąd helsińską. Została ona zaktualizo-

dzy na ten temat dostarczył projekt CHEMSEA (The

wana w 1992 r. i współpracuje od tego czasu przez

Chemical Munitiona Search and Assessment Project)

swój organ wykonawczy, Komisję Helsińską HELCOM,

prowadzony na Bałtyku ze środków unijnych i koordy-

z konwencją OSPAR w zakresie informacji o stanie śro-

nowany przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii

dowiska morskiego obu mórz, w tym także o poten-

Nauk z udziałem ponad 40 instytucji z Europy i świata.

cjalnym wpływie zatopionej w nich broni chemicznej.

Badanie te wskazują jednoznacznie na negatywny wpływ

W międzyczasie, bo w roku 1993 r., pod auspicjami

produktów rozkładu bojowych środków toksycznych

ONZ powstała Konwencja o zakazie produkcji, składo-

w wyniku hydrolizy z korodujących i coraz bardziej nie-

wania i użycia broni chemicznej dla celów militarnych,

szczelnych pancerzy bomb czy pocisków. Na dnie Bałtyku

która obligowała strony do zniszczenia istniejących

przybyło stref martwych, a ryby żerujące w okolicy miejsc

arsenałów takiej broni. Niestety, konwencja ta, zwa-

zatopienia wykazywały istotne zmiany genetyczne i na tyle

na chemiczną, wyraźnie wykluczyła broń chemiczną

widoczne, że nie nadawały się do spożycia. Ponadto dzię-

zatopioną w morzach i oceanach przed 1985 r. I to

ki projektowi CHEMSEA wiemy też dokładniej, gdzie leży

zarówno z konieczności jej unicestwienia, jak i nawet

bron na naszych wodach terytorialnych, jak oddziałuje na

z raportowania o miejscach, gdzie się takowa znajduje.

środowisko morskie i które obszary polskiej strefy ekono-

Po raz pierwszy społeczność międzynarodowa pozo-

micznej należy uznać za najbardziej zagrożone, czyli takie,

stawiła zatopioną broń chemiczną samej sobie.

gdzie można by podjąć ryzyko jej wydobycia i destrukcji.
Na pocieszenie pod auspicjami HELCOM ukazał się

Prawo morza a zatopiona w nim broń

w 1994 r. raport HELCOM-CHEMU przygotowany przez

chemiczna – polskie działania dla Bałtyku

grupę ekspertów, zalecający m.in. określone procedury
dla rybaków w przypadku kontaktu z bronią, a co do sa-

Zatapianie wszelkiego rodzaju odpadów oraz broni czy to

mej broni, to zalecał on, podobnie jak konwencja chemicz-

konwencjonalnej, czy to chemicznej w morzach i ocea-

na, „pozostawienie jej samej sobie”. Oznaczało to tyle, by

nach było zwyczajowo sankcjonowane przez wspólnotę

unikać miejsc jej zatopienia i czekać aż „matka natura”

międzynarodową do lat 70. ubiegłego wieku. W 1972 r.

poradzi sobie z tą bronią sama, czyli ze skutkami uwal-

została bowiem podpisana Konwencja o zapobieganiu

niania w miarę upływu czasu chemicznych substancji do

i zatapianiu w morzu odpadów i innych substancji (czyli

środowiska morskiego. Tym samym usankcjonowano, iż

m.in. broni), tzw. konwencja londyńska. Także w tym sa-

komponentem zanieczyszczenia Bałtyku są bojowe środki

mym roku podpisano Konwencję o zapobieganiu zanie-

trujące i produkty ich rozkładu o różnym stopniu stężenia,

czyszczaniu morza przez statki i samoloty, tzw. konwencję

zależnym od odległości od miejsca ich uwalniania.
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Rekomendacje HELCOM-CHEMU szybko się zdezaktu-

wy i pod polsko-niemieckim współprzewodnictwiem,

alizowały w trakcie prac nad budową gazociągu Nord

o nazwie HELCOM-SUBMERGED (zatopiony w wodzie).

‑Stream. I właśnie wtedy Polska na forum Komisji Helsiń-

Kompetencja grupy została poszerzona o analizę sytuacji

skiej, kierując się ideą zachowania wartości i funkcji tego

w aspekcie zagrożenia środowiska wrakami, odpadami

unikatowego ekosystemu morskiego, wielokrotnie wyrażała

i innymi niezidentyfikowanymi obiektami. Poza pewną ak-

swój sprzeciw wobec budowy gazociągu. W trakcie jego

tualizacją danych dotyczących broni trudno oczekiwać

budowy następowało bowiem uwalnianie zdeponowanych

w raporcie tej grupy, oczekiwanym pod koniec 2015 r.,

toksycznych zanieczyszczeń z grubego pokładu osadów

przełomu w zakresie zalecenia konkretnych działań.

dennych, powodując wtórne zanieczyszczenie wód, nie

Oponują tu zwłaszcza Duńczycy i Rosjanie, a HELCOM

mówiąc już o bezpośrednim zagrożeniu samą bronią che-

to organizacja działająca na zasadzie konsensusu.

miczną, ewidentną przeszkodą na trasie Nord‑Stream.
W efekcie zamiast wydobyć i unicestwić choćby część

Tymczasem zagrożenie narasta; jesteśmy świadkami po-

broni chemicznej, osoby budujące poprowadziły gazociąg

stępującej eksploracji i eksploatacji dna Morza Bałtyckiego,

„slalomowo”. Założeniem było, aby nie prowadzić go przez

choćby pod rurociągi i gazociągi, kable, fundamenty ferm

polskie wody terytorialne, aby w ten sposób wydłużyć jego

wiatrowych, rozbudowę infrastruktury portowej itd. Ponadto

trasę, zapewne podnosząc koszty o miliardy dolarów.

Bałtyk to cenione muzeum wraków, gdyż jego charaktery-

Warto też dodać, że Finlandia, w końcu „strażnik” konwen-

styka (np. małe zasolenie i średnia głębokość 45 m) wy-

cji helsińskiej, której sekretariat znajduje się w Helsinkach,

jątkowo służy ich konserwacji i dlatego jest masowo od-

zdetonowała 50 bomb w Zatoce Fińskiej, torując drogę

wiedzany przez płetwonurkowych – poszukiwaczy wrażeń

bezpiecznemu położeniu fundamentów pod gazociąg.

i skarbów. Trzeba też dodać, że turystów odwiedzających
Bałtyk przybywa i będzie przybywać wraz z ociepleniem

Polskie wysiłki na forum HELCOM doprowadziły jednak

klimatu. Te grupy osób są wręcz bezpośrednio narażone na

przy wsparciu Niemiec do powołania kolejnej Grupy Eks-

skutki wynikające z porzuconej w morzu broni i odpadów.

perckiej HELCOM-MUNI, w trakcie ministerialnego spotkania HELCOM w Moskwie w 2010 r. Zadaniem grupy

Na taką sytuację otworzyła się Strategia UE dla regio-

była aktualizacja poprzedniego raportu, ocena zagro-

nu Morza Bałtyckiego, która w ramach priorytetu zwal-

żeń ekologicznych i wskazanie sposobów postępowania

czania substancji niebezpiecznych utworzyła z polskiej

z bronią. Raport stanowił niewątpliwie postęp, ale poza

inicjatywy projekt flagowy „Ocena potrzeby usuwa-

koniecznością lepszej i pełniejszej, bo jawnej, wymiany in-

nia zatopionej broni chemicznej” (Assess the need to

formacji, utworzenia bazy danych o miejscach występo-

clean-up chemical weapons). Polska też jest liderem

waniu i skutkach oddziaływania broni, konieczności wy-

tego projektu, przy dotychczasowym wsparciu Głów-

pracowania metod oceny ryzyka, rejestrowania postępu

nego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a obecnie po

w technologiach wydobywania i destrukcji oraz konieczno-

zmianach organizacyjnych zapewne Krajowego Zarzą-

ści rozmieszczenia zespołów reagowania na wypadek kon-

du Gospodarki Wodnej. Projekt ten może stanowić do-

taktu z bronią nie odniósł się do kwestii jej wydobywania

brą inspirację do podjęcia konkretnych polskich działań

i destrukcji. Raport ten nie spełnił zatem oczekiwań strony

w naszej strefie ekonomicznej. O ile informacje dla pro-

polskiej oczekującej takich rekomendacji, zawłaszcza tam,

jektu flagowego były pozyskiwane przez struktury HEL-

gdzie interes ekonomiczny danego kraju jest oczywisty.

COM i wspomniane wyżej działania naukowe w celu
uniknięcia dublowania prac, o tyle sprawa sformuło-

Stąd kontynuacja prac w ramach HELCOM przez jesz-

wania konkretnego pilotowego przedsięwzięcia w jego

cze jedną grupę ekspercka, także z polskiej inicjaty-

ramach napotyka na istotną przeszkodę. Jest nią
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szczegółowa identyfikacja miejsca wydobycia oraz po-

i 2012 r. uświadamiających zagrożenie spowodowane

zyskanie stosownych środków w ramach tejże Strategii.

przez odpady pochodzące z zatopionej broni, choć już
nie z samej broni, i wzywających do skoordynowanych

Warto też wspomnieć o rezolucjach w sprawie bro-

międzynarodowych działań. Wtóruje im decyzja III Kon-

ni chemicznej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady

ferencji Przeglądowej Konwencji Chemicznej z kwiet-

Europy z 2008 r., które formalnie przerwało alian-

nia 2013 r., pod polskim przewodnictwem, wzywająca

cką „zmowę milczenia”, i o dwóch rezolucjach Rady

do dobrowolnej współpracy przy ograniczaniu ryzyka

Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z 2010 r.

i wydobyciu i destrukcji zatopionej broni chemicznej.

Rysunek 2.

Polska wraz z Litwą dobrze się przysłużyła

go zatopioną bronią, np. w Halifaksie w Kanadzie, na

powstaniu tych ważnych dokumentów.

Hawajach, w Porto Rico w USA i z inicjatywy jego wiceprzewodniczącego także w Sopocie w 2011 r. Or-

Kraj nasz jest też bardzo aktywny w ramach Między-

ganizacja ta zawsze wspierała wszelkie działania w tym

narodowego Dialogu w sprawie Zatopionej Broni Che-

zakresie (rysunek 2) i planuje otwarcie swojego przed-

micznej IDUM (International Dialogue on Underwater

stawicielstwa w Polsce. IDUM opowiedział się jedno-

Munitions), gdzie autor pełni od lat funkcję wiceprze-

znacznie za punktowym wydobywaniem broni i na tę

wodniczącego. Przewodniczy mu pan Terry Long

okoliczność przygotował kompendium technik wydoby-

z Kanady. IDUM odbywa swoje cykliczne konferencje

cia i destrukcji. Powołał też Radę Doradczą ds. Tech-

w miejscach o dużym zagrożeniu środowiska morskie-

nik ITAB (International TechnologyAdvisory Board-ITAB).
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dach terytorialnych, zwłaszcza w Basenie Gdańskim,
czyli tam, gdzie projekt CHEMSEA wskazuje wyraźnie

Niewiele jest zaleceń o charakterze politycznym dotyczą-

na jej obecność.

cych tej kwestii, a już na pewno nie sposób przewidzieć,
ile to będzie kosztować. Dyrektoriat Generalny Polityki Za-

W ramach projektu należałoby szczegółowo zinwenta-

granicznej Unii Europejskiej zalecił w swoim komunikacie

ryzować miejsca zalegania takiej broni, określić ryzy-

jeszcze w 2008 r., a więc przed oficjalnym przyjęciem Stra-

ko zalegających obiektów dla środowiska morskiego,

tegii, kilka warunków dla podjęcia takiej akcji. Są to m.in.:

oszacować potencjalne skutki operacji wydobycia i de-

przekonujące uzasadnienie, oparte na podstawach nauko-

strukcji, dobrać najlepszą dostępną technikę dostoso-

wych, pełne rozpoznanie ryzyka i wypracowanie sposobu

waną do charakterystyki zatopionej broni i oczywiście

zarządzania nim oraz dysponowanie sprawdzonymi techni-

obliczyć koszty, zestawiając je ze stratami środowisko-

kami wydobycia i destrukcji broni. Ponadto w komunikacie

wymi i uzyskanymi korzyściami.

uznaje się za możliwe prowadzenie wydobycia i destrukcji
broni na relatywnie małą skalę na obszarach wrażliwych,

Jak dotąd zidentyfikowano lidera konsorcjum takie-

np. w pobliżu morskich rezerwatów przyrody i na terenach

go projektu, którym jest Akademia Marynarki Wojen-

o dużym potencjale ekonomicznym. Bałtyk, a zwłaszcza

nej w Gdyni. Wsparcia udziela jej Wojskowa Akade-

polskie wody terytorialne, spełnia podstawowe kryteria

mia Techniczna w Warszawie i co oczywiste – Instytut

dla podjęcia akcji wydobycia i destrukcji, jakimi są punk-

Oceanologii PAN i IDUM. Zainteresowana projektem

towy, czyli stosunkowo nierozległy, obszar zalegania, ła-

jest też strona niemiecka. Projekt zyskał poparcie Mi-

twość wydobycia broni z uwagi na płytkość dna i związany

nistra Środowiska i może liczyć na wsparcie Funduszu

z tym faktem relatywnie niski koszt operacji oraz istnienie

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy tak-

sprawdzonych technik bezpiecznego wydobycia i destruk-

że dołożyć niezbędnych starań, by projekt uzyskał dofi-

cji bomb, min i pocisków artyleryjskich.

nansowanie z unijnego Programu Life, gdyż jego koszt
sięgnie zapewne kilkudziesięciu milionów złotych.

Przykładowo japoński koncern KOBELCO wydobył
i zdetonował ponad 3000 tysiące bomb z okresu

Sformułowanie projektu, jego studium wykonalności

II wojny światowej, czyszcząc w okolicy Portu Kanda

oraz spięcie finansowe stanowią nie lada wyzwanie

wielokilometrowy pas wybrzeża z przeznaczeniem pod

dla lidera konsorcjum i potencjalnych partnerów. Warto

budowę infrastruktury przemysłowej. Służy temu mobil-

w ten sposób pokazać, że Polak potrafi i dba o mor-

na komora detonacyjna o nazwie DAVINCH. Koncern

skie środowisko Bałtyku i uczcić niejako rozpoczęty

jest zainteresowany przeniesieniem swoich doświad-

1 lipca rok Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Mo-

czeń w inne regiony świata, także na Bałtyk. Podob-

rza Bałtyckiego.

ne sukcesy notuje na Morzu Północnym niemieckie
przedsiębiorstwo DYNASAFE.

Polski projekt pilotowy utopia
czy rzeczywistość?
Uważam, że należy podjąć wysiłek sformułowania projektu pilotowego ukierunkowanego na punktowe wydobycie broni chemicznej znajdującej się na polskich wo-
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Andrzej Jagusiewicz,
specjalista ochrony środowiska.
Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
Politechniki Warszawskiej, a w 1976 r.
uzyskał stopień doktora nauk technicznych
(z zakresu prognoz stanu zanieczyszczenia
atmosfery) na Politechnice Wrocławskiej.
Współzałożyciel Instytutu Ochrony Środowiska.
Członek komitetów redakcyjnych czasopism
„Pollution Atmospherique” i „Aura”.

U w a r u n k owa ni a
e k o n o micz ne i pr a wne

źródło: www.unsplash.com

Ponad ćwierć wieku
na rzecz czystości
Bałtyku

Małgorzata Skucha,
doktor nauk ekonomicznych, Prezes Zarządu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

„

członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

„

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) objął patronat honorowy, udzielony na lata 2015–2020, nad „Programem na rzecz Bałtyku”,
jedną z inicjatyw UN Global Compact, której celem jest intensyfikacja działań zmierzających do poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego. Ponieważ niemal cała
Polska znajduje się w zlewni tego morza, ponaddwudziestosześcioletnie doświadczenie Narodowego Funduszu w finansowaniu projektów w ochronie wód w praktyce
przekłada się na czystość akwenu, nad którym leży 11 nadbałtyckich państw.

W

ochronie wód zlewni Bałtyku Polska

Czystość wód Morza Bałtyckiego zależy w dużej mie-

od wielu lat prowadzi aktywną politykę, której

rze od jakości wody w rzekach do niego wpływają-

celem jest m.in. zapewnienie właściwego stanu

cych. W latach 1989–2014 w dziedzinie ochrony wód

zasobów wodnych. Będąc jednym z sygnatariuszy

NFOŚiGW zawarł ponad 3700 umów. W tym czasie

Konwencji w ochronie środowiska morskiego obszaru

wydano ponad 12 mld zł na realizację inwestycji w go-

Morza Bałtyckiego z 1974 r. i 1992 r. (tzw. konwencji

spodarce wodno-ściekowej, a wartość dofinansowywa-

helsińskich) Polska jest zobowiązana do oczyszczania

nych przedsięwzięć przekroczyła 53,5 mld zł. W wyni-

ścieków komunalnych w sposób zapewniający usu-

ku tych inwestycji stworzono warunki do oczyszczania

wanie azotu i fosforu do poziomu niepowodującego

ścieków, których ładunek odpowiada 20 mln RLM1.

eutrofizacji Bałtyku.
1 W ochronie wód podstawowe efekty ekologiczne określane są redukcją ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w ściekach
komunalnych. Ładunek ten oznaczany jest równoważną liczbą mieszkańców (RLM).
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Krajowy Program Oczyszczania Ścieków

oczyszczonych ścieków oraz zagospodarowania osa-

Komunalnych

dów ściekowych. Ponadto w ostatnim ćwierćwieczu
nastąpił szybki rozwój nowoczesnych technologii

Ze względu na fakt, że niemal cały obszar Polski nale-

w dziedzinie oczyszczania ścieków i unieszkodliwia-

ży do zlewni Morza Bałtyckiego, ratyfikowanie konwen-

nia osadów, co spowodowało z kolei wzrost inwe-

cji obliguje Polskę do stosowania właściwego oczysz-

stycji modernizacyjnych, które objęły również sto-

czania ścieków. Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie

sunkowo nowe oczyszczalnie. Narodowy Fundusz

oczyszczania ścieków komunalnych i przyjęte do niej

uczestniczył w finansowaniu modernizacji kilkuset

w traktacie akcesyjnym okresy przejściowe nakładają

takich obiektów.

na Polskę obowiązek wyposażenia (w określonych terminach) wszystkich aglomeracji o równoważnej liczbie

Z pożyczek na budowę oczyszczalni i kanalizacji sa-

mieszkańców (RLM) większej od 2000 w systemy ka-

nitarnej skorzystały setki miast z terenu całej Pol-

nalizacyjne dla ścieków komunalnych oraz zapewnie-

ski, położonych w zlewniach głównych rzek i przy-

nie ich biologicznego oczyszczania. W celu realizacji

brzeżnej strefy Bałtyku, m.in.: Świnoujście, Koszalin,

traktatu akcesyjnego został sporządzony przez Mini-

Słupsk, Darłowo, Ustka, Kamień Pomorski, Tczew,

stra Środowiska i zatwierdzony przez rząd w grudniu

Gdynia‑Dębogórze i wiele innych miejscowości. Na-

2003 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Ko-

rodowy Fundusz dofinansował rozbudowę oczysz-

munalnych (KPOŚK), aktualizowany następnie w latach

czalni ścieków Gdańsk‑Wschód, która wpływa na

2005, 2009 oraz 2010. W ramach IV aktualizacji KPO-

poprawę czystości wód przybrzeżnych w Zatoce

ŚK w maju 2015 r. powstał Master Plan dla wdraża-

Gdańskiej oraz na stan środowiska terenów rekre-

nia dyrektywy 91/271/EWG. Plan ten zawiera wykaz

acyjnych, plaż, jak również wód powierzchniowych

niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i mo-

delty Wisły. Z pomocy finansowej Narodowego

dernizacji oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych sieci

Funduszu przy budowie i modernizacji oczyszczal-

kanalizacyjnych.

ni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej skorzystały m.in.: Wrocław, Kraków, Łódź, Poznań, Radom,

W ramach KPOŚK NFOŚiGW zawarł 928 umów na

Kielce, Lublin, Wałbrzych, Częstochowa, Toruń,

realizację inwestycji w 467 aglomeracjach. Całkowity

a także Warszawa.

koszt wszystkich inwestycji wyniósł ponad 41,9 mld zł
(w tym całkowity koszt inwestycji dofinansowa-

W ponaddwudziestopięcioletniej historii NFOŚiGW

nych ze środków europejskich wyniósł 34,9 mld zł),

kilkakrotnie uczestniczył w finansowaniu inwestycji

a k wota umów ze środków NFOŚiGW w yniosła

wodno-ściekowych także poza granicami naszego

7,2 mld zł (w tym umowy na współfinansowanie pro-

kraju, w miejscach wpływających na czystość na-

jektów z udziałem środków europejskich w kwocie

szych wód granicznych i Morza Bałtyckiego. W la-

około 6 mld zł).

tach 2009–2014 dzięki dofinansowaniu w kwocie
prawie 5,5 mln zł realizowano projek t moderni-

Kilkaset oczyszczalni w portfolio

zacji oczyszczalni ścieków w Brześciu na Biało-

NFOŚiGW

rusi, jeden z hot spots w ramach konwencji helsińskiej o ochronie środowiska morskiego obszaru

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zwiększenie wymagań dotyczących jakości
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Morza Bałtyckiego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

W 2014 r. NFOŚiGW zaangażował się w identyfikację

i Gospodarki Wodnej w programach

i zwalczanie zagrożeń spowodowanych obecnością

Unii Europejskiej

na dnie Morza Bałtyckiego porzuconej w od kilkudziesięciu lat amunicji zawierającej broń chemiczną

Obecnie NFOŚiGW finansuje projekty ze środków

poprzez współfinansowanie zakupów sprzętu do ba-

unijnych (Fundusz Spójności), jak i krajowych. Mają

dań wód Głębi Gdańskiej, Głębi Bornholmskiej oraz

one na celu poprawę jakości wody i neutralizację

Głębi Gotlandzkiej. Efektem prowadzonych badań jest

ścieków wpływających do Morza Bałtyckiego. Dzia-

dokładna lokalizacja miejsc zalegania niebezpiecznych

łania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Śro-

chemikaliów.

dowisko 2007–2013 mają miejsce głównie w aglomeracjach miejskich. Szacuje się, że dzięki temu liczba

Finansowanie ekspertyz

osób korzystających z kanalizacji wzrośnie o prawie

i prac naukowo -badawczych

800 000osób. W latach 2007–2013 w ramach Funduszu Spójności zrealizowano projekty o wartości

Również kilka prac naukowo-badawczych i eksper-

15,4 mld zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii

tyz dofinansowanych przez NFOŚiGW w ostatnich la-

Europejskiej przekroczyło 7,8 mld zł. W kolejnych

tach dotyczy środowiska morskiego. Jako przykłady

latach, w perspektywie do roku 2020, w ramach

można wymienić m.in. „Plan zagospodarowania od-

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-

padów z rozlewów olejowych na skutek wypadków

sko 2014–2020 na działania związane z gospodar-

morskich” oraz „Ocenę wpływu obecnych i przy-

ką wodno-ściekową w aglomeracjach przewidziano

szłych zmian klimatu na strefę polskiego wybrzeża

z Funduszu Spójności 1,6 mld euro, czyli ponad

i ekosystemu Morza Bałtyckiego”. Celem pierwsze-

6,7 mld zł.

go z tych opracowań jest minimalizacja ryzyka i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska morskiego

Monitoring stanu środowiska morskiego

oraz brzegu morskiego odpadami olejowymi w razie
wypadku morskiego. Dokument będzie stanowił in-

Narodowy Fundusz dofinansowuje również monitoring

tegralną część krajowego systemu przeciwdziałania

Bałtyku i wód w jego zlewni, wspierając wypełnienie

zanieczyszczeniom pochodzącym z rozlewów ole-

zapisów ramowej dyrektywy wodnej transponowanych

jowych w razie wypadku na morzu, tj. „Krajowego

do ustawy – Prawo ochrony środowiska. Na monito-

planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środo-

ring wód NFOŚiGW corocznie przeznacza kilkanaście

wiska morskiego”, za realizację którego odpowiedzial-

milionów złotych. Planowane zaangażowanie finansowe

na jest Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Narodowego Funduszu w ramach programu prioryteto-

(SAR). Drugi dokument stanowi rozwinięcie Strate-

wego „Wspieranie działalności monitoringu środowiska”

gicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów

w latach 2015–2018 wyniesie 67,7 mln zł.

wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 r. (SPA 2020)
z perspektywą do roku 2030, przyjętego przez polski

Narodowy Fundusz w ramach realizacji zapisów ramo-

rząd w 2013 r. Umożliwia on ocenę wdrażania SPA

wej dyrektywy morskiej wsparł fi nansowanie zakupu

2020 oraz stanowi podstawę do planowania działań

sprzętu do badania hałasu morskiego oraz do ozna-

w obszarze adaptacji do zmian klimatu w kontekście

czania stężeń metali ciężkich w wodach Morza Bał-

polskiego przewodnictwa w Radzie Państw Morza

tyckiego.

Bałtyckiego w latach 2015–2016.
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ne związane z czystością Bałtyku (np. szkolny program „Czysta Wisła i rzeki Przymorza”, międzynaro-

W latach 2014–2020 w ramach Programu Operacyjne-

dowa kampania „Baltic Sea Project” czy realizowana

go Infrastruktura i Środowisko realizowane będą pro-

w ostatnich latach akcja „Zaadoptuj rzekę”).

jekty związane z zabezpieczeniem bałtyckich wybrzeży. Dotyczyć będą one w głównej mierze odtwarzania

* * * * *

wydm nadmorskich i wałów plażowo-wydmowych
oraz sztucznego poszerzania i ochrony plaż, portów

W ostatnich latach w ochronie wód wpływających na

i innych terenów brzegowych (refulacja). Prace przy

czystość bałtyckiego akwenu osiągnięty został wyraź-

ochronie brzegów morskich będą wykonywane w spo-

ny postęp. Podjęte na szeroką skalę działania inwesty-

sób ekologiczny. Przy wykonywaniu umocnień i stabili-

cyjne przyniosły wzrost liczby oddawanych do użytku

zacji wykorzystywane będą materiały pochodzenia or-

oczyszczalni ścieków oraz poprawę jakości odprowa-

ganicznego (np. umocnienia z wikliny, tzw. faszynada),

dzanych wód i skuteczności istniejących oczyszczalni.

prowadzone będą nasadzenia lokalną roślinnością oraz

Zrealizowano także wiele kilometrów sieci kanalizacyj-

obsiewy mieszanką traw na podkładzie z biowłókniny.

nej, umożliwiając tym samym zebranie i oczyszczenie

Jedynie tam, gdy użycie ekologicznych środków nie

znaczącej ilości powstających w kraju ścieków komu-

będzie możliwe, dopuszczono stosowanie metod hy-

nalnych i przemysłowych.

drotechnicznych, np. opasek i okładzin brzegowych,
ostróg, gabionów oraz progów wodnych. Przewiduje

Podstawowym celem pomocy finansowej NFOŚiGW

się także, w ramach kompleksowych projektów, ochro-

w ochronie wód zawsze jest uzyskanie optymalnego

nę wybrzeża przed degradacją spowodowaną przez

efektu ekologicznego, wyrażającego się poprawą jako-

turystów, np. budowę i/lub przebudowę nieinwazyj-

ści wód powierzchniowych i podziemnych oraz zwiększe-

nych zejść na plaże, takich jak lekkie pomosty, kładki

niem zasobów wody. Dawno minęły czasy zamkniętych

i ścieżki.

plaż i kąpielisk nadmorskich z powodu ścieków odprowadzanych do rzek i pośrednio do Bałtyku. Dziś możemy

Edukacja i ochrona przyrody

z satysfakcją stwierdzić, że ponad ćwierć wieku działania
Narodowego Funduszu we współpracy z innymi instytu-

W historii NFOŚiGW było również wiele projektów

cjami resortu ochrony środowiska przyniosły efekt czyst-

związanych z ochroną środowiska przyrodniczego

szego Bałtyku, którym cieszą się współczesne pokolenia.

obszarów nadmorskich i morskich (m.in. projektowa-

A misją pokoleń nadchodzących jest uszanowanie tego

ne podwodne rezerwaty przyrody, realizowany z powo-

dorobku i konsekwentna dbałość o zachowanie środo-

dzeniem od kilkunastu lat program restytucji ryb wę-

wiska przyrodniczego Bałtyku w jak najlepszym stanie.

drownych, m.in. certy i łososia). W 1997 r. Narodowy
Fundusz włączył się również w budowę fokarium na
Helu, które w późniejszych latach odniosło spektakularny sukces zarówno naukowy (odtworzenie populacji
foki szarej), dydaktyczny (Stacja Morska Instytutu Oceanografii i Uniwersytetu Gdańskiego), jak i edukacyjny
(bywają dni, że helskie fokarium odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób). W dorobku Narodowego Funduszu
są również dofinansowane wielkie kampanie edukacyj-
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Małgorzata Skucha,
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Doktor nauk
ekonomicznych. W 1993 r. tworzyła od podstaw
i była Prezesem WFOŚiGW w Bielsku‑Białej. W latach
1999–2003 była Prezesem Zarządu Beskidzkiego
Funduszu Ekorozwoju S.A., a w latach 2005–2010
była związana z Wyższą Szkołą Bankowości
i Finansów w Bielsku‑Białej. W latach 2008–2012
pełniła funkcję zastępcy, a od 2012 r. jest Prezesem
Zarządu NFOŚiGW.

Międzynarodowe
i europejskie zobowiązania
prawne Polski
w kontekście ochrony
środowiska morskiego
oraz zrównoważonego
rozwoju regionu
Morza Bałtyckiego

Zbigniew Bukowski,
profesor doktor habilitowany,
Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy
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wych ze wszystkich źródeł i eliminacji tych zanieczyszczeń;
2) obowiązek zapobiegania zanieczyszczeniom Bał-

1.

tyku ze źródeł lądow ych poprzez stosowanie
m.in. najlepszej praktyki ekologicznej dla wszyst-

Zobowiązania międzynarodowe

Aktualnie obowiązująca konwencja o ochronie środo-

kich źródeł i najlepszych dostępnych technologii dla źródeł punktowych i eliminacji tych zanieczyszczeń;

wiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego podpisa-

3) obowiązek wprowadzania w życie procedur i środ-

na została w dniu 9 kwietnia 1992 r. także w Helsin-

ków przewidzianych w załączniku III (Kryteria i środki

kach (tzw. nowa konwencja helsińska). Weszła w życie

dotyczące zapobiegania zanieczyszczaniu ze źródeł

w dniu 17 stycznia 2000 r. Jej stronami są państwa

lądowych);

nadbałtyckie: Dania, Estonia, Federacja Rosyjska, Fin-

4) obowiązek wydawania specjalnych zezwoleń na

landia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja oraz

wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio do

Unia Europejska.

środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego substancji szkodliwych, przez które rozumie

Konwencja helsińska jest pierwszym regionalnym po-

się substancje, które wprowadzone do morza

rozumieniem dotyczącym ochrony wód morskich,

powodują zanieczyszczenie, ze źródeł punkto-

uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwo-

wych,

ju przyjęte na globalnej konferencji w Rio de Janeiro
w 1992 r. Konwencja wzmocniła dotychczasowe zobo-

5) obowiązek monitorowania i kontrolowania emisji, na
które zostały wydane zezwolenia.

wiązania stron, rozszerzyła przedmiot regulacji na wody
wewnętrzne oraz obszar zlewiska Morza Bałtyckiego

Analizując polskie przepisy, trzeba wskazać, iż

(w przypadku Polski oznacza to praktycznie całe tery-

nie zostały one w pełni dostosowane do wymo-

torium kraju), unormowała problem ocen oddziaływa-

gów wynikających ze znowelizowanego załączni-

nia na środowisko, ochrony przyrody i różnorodności

ka III do konwencji helsińskiej (czego przykładem

biologicznej, informowania społeczeństwa, wprowadziła

jest kwestia pojemności zbiorników na gnojówkę

też zakaz spalania na obszarze Bałtyku.

i gnojowicę).

Celem konwencji jest kompleksowa ochrona środowi-

Aktem globalnym jest międzynarodowa Konwencja

ska morskiego Morza Bałtyckiego. Podstawowym zo-

o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki,

bowiązaniem stron jest podjęcie wszelkich właściwych

sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r.

środków zapobiegających i eliminujących zanieczysz-

wraz z załącznikami I, II, III, IV i V, oraz Protokół

czenia w celu popierania odnowy ekologicznej obsza-

z 1978 r. dotyczący tej konwencji, wraz z załącz-

ru Morza Bałtyckiego i zachowania jego równowagi

nikiem I, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego

ekologicznej.

1978 r., zwana konwencją MARPOL 1973/1978. Celem tej konwencji jest zapobieganie zanieczyszcza-

Wśród skonkretyzowanych zobowiązań wymienić moż-

niu środowiska morskiego przed zrzutami szkodli-

na m.in.:

wych substancji lub wyciekami zawierającymi takie

1) obowiązek zapobiegania zanieczyszczeniom Bałtyku

substancje, które powodują naruszenie jej posta-

powstałym w wyniku działania substancji szkodli-
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nowień.

Zakazano jakiekolwiek naruszania wymagań konwen-

rządzoną w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie

cji, wprowadzając za nie sankcje zgodnie z prawem

i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r.;

administracji danego statku, gdziekolwiek naruszenie

3) międzynarodową konwencję przyjętą w Londynie

nastąpi. Kary przewidziane przez prawo strony mają

dnia 30 listopada 1990 r. o gotowości do zwalcza-

być dostatecznie surowe, by odstraszyć od naruszeń

nia zanieczyszczeń morza olejami oraz współpracy

konwencji, oraz będą równie surowe niezależnie od

w tym zakresie (konwencja OPRC);
4) międzynarodową konwencję dotycząca interwencji

tego, gdzie naruszenia nastąpiły.

na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia oleJednym z podstawowych instrumentów gwarantu-

jami, sporządzoną w Brukseli dnia 29 listopada

jących spełnienie przez statek wymogów z zakre-

1969 r.;

su ochrony środowiska jest świadectwo. Istotne re-

5) międzynarodową konwencję o odpowiedzialności

gulacje odnoszą się też do wykrywania naruszeń

cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszcze-

i zapewnienia przestrzegania konwencji. Przyjęto,

niem olejami bunkrowymi przyjętą w Londynie dnia

że statek może w porcie strony lub przystani prze-

23 marca 2001 r.

ładunkowej na morzu podlegać inspekcji, wykonywanej przez urzędników strony, w celu ustalenia,

2. Zobowiązania w kontekście prawa

czy ze statku nie dokonano zrzutu jakichkolwiek

Unii Europejskiej

szkodliwych substancji z naruszeniem postanowień
Podstawowym aktem prawa Unii Europejskiej odnoszą-

prawideł.

cym się do problematyki ochrony środowiska morskieKonwencja reguluje także problematykę sprawo-

go jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

zdań dotyczących wypadków związanych z sub-

2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca

stancjami szkodliwymi. W zakresie samych wypad-

ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowi-

ków statków każda administracja ma obowiązek

ska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii

prowadzenia dochodzenia w sprawie każdego wy-

morskiej). Dyrektywa ta jest wzorowana na dyrektywie

padku, jakiemu uległ którykolwiek z jej statków ob-

ramowej wodnej. Podstawowe działania przewidziane

jętych postanowieniami prawideł, jeżeli w ypadek

zostały dla państw.

taki spowodował znaczne skutki szkodliwe w środowisku morskim.

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2008/56/WE, każde państwo członkowskie Unii Europejskiej jest obowiązane

Spośród innych aktów prawa międzynarodowego na-

do opracowania i wdrożenia strategii morskiej dla włas-

kładających na Polskę zobowiązania w zakresie ochro-

nych wód morskich, mając na uwadze, że zbiorniki

ny środowiska morskiego wymienić można:

morskie są wykorzystywane wspólnie z innymi pań-

1) Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie mo-

stwami, a środowisko morskie ma charakter transgra-

rza sporządzoną w Montego Bay dnia 10 grudnia

niczny. Strategia morska stanowi następujący zespół

1982 r., która szeroko reguluje problematykę ochro-

działań:

ny środowiska morskiego;

1) opracowanie wstępnej oceny obecnego stanu śro-

2) Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz
przez zatapianie odpadów i innych substancji, spo-

dowiska danych wód oraz oddziaływania na nie wynikającego z działalności człowieka;
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2) ustalenie dobrego stanu środowiska dla danych
wód;
3) określenie celów środowiskowych i związanych

Raport Bałtyk dla Wszystkich

podsumowań ich dotyczących oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w szczególności w ustalaniu strategii
morskich i ich aktualizacji.

z nimi wskaźników;
4) opracowanie i wdrożenie programu monitorowania

Państwa mają obowiązek koordynowania swoich

dla bieżącej oceny oraz regularnego uaktualniania

działań z innymi państwami członkowskimi w obrę-

celów środowiskowych;

bie danego regionu lub podregionu morskiego. Po-

5) opracowanie programu środków mających na celu

winny też (ale nie mają już takiego obowiązku) sko-

osiągnięcie lub zachowanie dobrego stanu środo-

ordynować działania także z państwami spoza Unii

wiska.

Europejskiej. Przepisy wynikające z tej dyrektywy
zostały transponowane do prawa polskiego przez

Strategia nie jest więc traktowana w tych przepisach

ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy

jako pojedynczy dokument, ale zespół rozmaitego

– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

rodzaju działań mający charakter zmienny i dyna-

poz. 165).

miczny.
Analizując zgodność krajowych przepisów z dyrekStrategia ma uwzględniać specyfikę wód morskich

tywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE

i jednocześnie odzwierciedlać ogólne perspektywy

z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań

danego regionu lub podregionu morskiego. Strate-

Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskie-

gie morskie powinny w rezultacie doprowadzić do

go (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej),

realizacji programów opracowanych w celu osiąg-

wskazać trzeba na brak transpozycji takich przepi-

nięcia lub zachowania dobrego stanu środowiska.

sów dyrektywy, jak: cel strategii morskiej (art. 1.2),

Państwa członkowskie nie powinny jednak być zo-

określenie sposobu podejścia do zarządzania działal-

bowiązane do podejmowania szczególnych kroków,

nością człowieka w strategii (art. 1.3), definicje „sta-

w przypadku gdy nie występuje istotne zagrożenie

nu środowiska” (ar. 3 pkt 4) oraz „kryteriów” (art. 3

dla środowiska morskiego lub gdy koszty, uwzględ-

pkt 6), uwzględnienie oddziaływań transgranicznych

niając zagrożenia dla środowiska morskiego, byłyby

we wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich

niewspółmierne, pod warunkiem, że każda decyzja

(art. 8.3b), uwzględnienie istniejących celów środowi-

o niepodejmowaniu działań jest odpowiednio uza-

skowych przy określaniu celów środowiskowych dla

sadniona. Jednakże poza działaniami indywidualny-

wód morskich oraz zapewnieniu ich wzajemnej zgod-

mi państw oparto się także na obowiązku podjęcia

ności (art. 10.1), obowiązek przeprowadzenia oceny

odpowiedniego współdziałania pomiędzy państwami.

oddziaływania, w tym analizy kosztów i korzyści dla

Przyjęcie strategii morskiej powinno umożliwić osiąg-

nowych środków (art. 13.3), brak obowiązku udostęp-

nięcie dobrego stanu ekologicznego środowiska wód

nienia opinii publicznej istotnych informacji dotyczą-

morskich do 2020 r.

cych sieci chronionych obszarów morskich i wpływu
zarządzania działalnością człowieka na nie (art. 13.6),

Wszelkie wyżej określone instrumenty strategii mor-

brak określenia terminu wdrożenia programu ochro-

skich podlegają obowiązkowej aktualizacji co 6 lat.

ny wód morskich (art. 13.10). Natomiast w przypadku

Obligatoryjne jest też opublikowanie i udostępnienie

definicji „dobrego stanu środowiska” pominięto aspekt
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przyszłych pokoleń (art. 3 pkt 5). Wątpliwości budzi

dyrektywy dotyczy aktualizacji krajowego programu

też właściwa transpozycja przepisów dotyczących

ochrony wód morskich oraz programu monitoringu

współpracy międzypaństwowej w zakresie spójności

wód morskich (ale już nie aktualizacji wstępnej oce-

i koordynacji środków wymaganych do osiągnięcia ce-

ny stanu środowiska wód morskich oraz aktualizacji

lów dyrektywy, w szczególności poszczególnych ele-

zestawu celów środowiskowych dla wód morskich –

mentów strategii morskich (art. 5.2), współpracy re-

tutaj krajowe przepisy są zgodne z dyrektywą i doku-

gionalnej (art. 6) oraz współpracy międzypaństwowej

menty te przedkładane są w ciągu 3 miesięcy od ich

w zakresie sporządzenia programów monitorowania

ustanowienia, bez potrzeby uzyskiwania na to zgody

(art. 11.2).

Rady Ministrów).

Dyrektywa wymaga także, aby odpowiednie doku-

Pozostałe unijne regulacje w zakresie ochrony

menty składające się na strategię morską przedkła-

wód morskich są w znaczącym stopniu związane

dane były Komisji Europejskiej w ciągu trzech miesię-

z wdrażaniem w życie umów międzynarodowych

cy od ich ustanowienia. Natomiast krajowe regulacje

dotyczących tych wód. W szczególności unormo-

przewidują, że takie działanie ma miejsce po uzy-

waniu podlega kwestia zapobiegania katastrofom

skaniu zgody Rady Ministrów (a w przypadku pro-

statków, powodujących zagrożenie dla środowiska

jektu krajowego programu ochrony wód morskich po

oraz problem zanieczyszczania mórz ze statków. Za-

uzgodnieniu z członkami Rady Ministrów), tak więc

razem Unia Europejska wprowadza środki bardziej

w sytuacji braku takiej zgody mimo obowiązku wyni-

rygorystyczne niż przyjęte na poziomie międzyna-

kającego z dyrektywy takie przedłożenie nie nastą-

rodowym dla zapewnienia większej ochrony swoim

pi. Identyczna krajowa regulacja niezgodna z art. 17.3

wodom morskim.

„

Konwencja helsińska jest pierwszym regionalnym porozumieniem dotyczącym ochrony wód morskich,
uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju przyjęte na globalnej konferencji w Rio de Janeiro
w 1992 r. Konwencja wzmocniła dotychczasowe zobowiązania stron, rozszerzyła przedmiot regulacji na
wody wewnętrzne oraz obszar zlewiska Morza Bałtyckiego (w przypadku Polski oznacza to praktycznie
całe terytorium kraju), unormowała problem ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, informowania społeczeństwa,
wprowadziła też zakaz spalania na obszarze Bałtyku

„
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Takim aktem jest dyrektywa 2005/35/WE Parlamen-

WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

tu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.

27 czer wca 2002 r. ustanawiającą wspólnotowy

w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze stat-

system monitorowania i informacji o ruchu stat-

ków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naru-

ków (Dz. Urz. L 208 z 5.08.2002, s. 10). Jej celem

szenia prawa. Jej celem jest włączenie międzyna-

jest ustanowienie w Unii systemu monitorowania

rodowych standardów dotyczących zanieczyszczeń

i informowania o ruchu statków w celu poprawy

pochodzących ze statków do prawa wspólnotowe-

bezpieczeństwa i skuteczności ruchu morskiego,

go oraz zapewnienie, by osoby odpowiedzialne za

popraw y w ydajności działań władz w razie w y-

zrzuty podlegały odpowiednim sankcjom, w celu po-

padków, kolizji lub w sytuacjach potencjalnie nie-

prawy bezpieczeństwa na morzu oraz wzmocnienia

bezpiecznych na morzu, w tym działań poszuki-

ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszcze-

wawczych i ratowniczych oraz wniesienia wkładu

niami pochodzącymi ze statków. W szczególności

w poprawę skuteczności działań w zakresie zapo-

dyrektywa wdraża podpisaną w 1973 r. Międzyna-

biegania i wykrywania zanieczyszczeń powodowa-

rodową Konwencję o zapobieganiu zanieczyszcza-

nych przez statki.

niu morza przez statki wraz z Protokołem do niej
z 1978 r. Państwa członkowskie zobowiązano do

Kolejnym istotnym ak tem jest dyrek t y wa Rady

uznania zrzutów substancji zanieczyszczających ze

1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca

statków do wód za naruszenia, jeśli dokonano ich

się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach

umyślnie, przez niedbalstwo lub na skutek poważ-

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 93/12/EWG. Jej

nego zaniedbania. W przypadku otrzymania infor-

ostatnie zmiany zostały dokonane przez dyrektywę

macji o podejrzeniu takiego zrzutu w stosunku do

Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia

statku znajdującego się w obrębie portu państwa

21 listopada 2012 r. zmieniającą dyrektywę Rady

członkowskiego ma ono obowiązek przeprowadze-

1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach

nia odpowiedniej inspekcji w celu potwierdzenia tego

żeglugowych. Zobligowała ona państwa członkowskie

faktu. Natomiast w stosunku do statków w drodze

do zapewnienia, aby na ich morzach terytorialnych,

o takim fakcie powinno być zawiadomione państwo

w wyłącznych strefach ekonomicznych i w strefach

następnego portu, do którego zawija statek i to ono

kontroli zanieczyszczeń, będących częścią Obsza-

przeprowadza inspekcję. W sytuacji, w której istnieją

rów Kontroli Emisji SOx, nie stosowano paliw żeglu-

niepodważalne dowody wskazujące na zrzut powo-

gowych, jeżeli zawartość siarki w tych paliwach prze-

dujący poważne szkody lub niebezpieczeństwo po-

kracza:

ważnych szkód dla wybrzeża lub związanych z tym

1) 1,00% na jednostkę masy do dnia 31 grudnia

interesów państwa członkowskiego lub dla zasobów
morza terytorialnego lub wyłącznej strefy ekonomicz-

2014 r.;
2) 0,10% na jednostkę masy od dnia 1 stycznia 2015 r.

nej, to sprawa jest przekazywana odpowiednim organom w celu wszczęcia postępowania, w tym zatrzymania statku.
Do przepisów mających na celu ochronę wód morskich zaliczyć trzeba także dyrektywę 2002/59/
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Zbigniew Bukowski,
profesor nadzwyczajny na Wydziale Administracji
i Nauk Społecznych Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego
i Prawa Ochrony Środowiska.

Rozwiązania prawne
dla ochrony środowiska
morskiego

Marek Czernis,
radca prawny, Członek Komisji Prawa Morskiego
Polskiej Akademii Nauk przy oddziale PAN w Gdańsku
oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego

R

żeglugowym wykorzystywanym przez statki pływające
ozwiązania prawne, których przedmiotem

po wodach Unii Europejskiej. Ustawa dokonuje imple-

jest ochrona środowiska morskiego, to efekt

mentacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

bardzo wielu procesów legislacyjnych i dlate-

2012/33/UE zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE

go też należy je rozpatrywać na kilku płasz-

w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych

czyznach. Przede wszystkim należy brać pod uwagę

oraz wymogów zawartych w załączniku VI do Między-

dorobek Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO),

narodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu

będącej twórcą regulacji na poziomie interkontynen-

morza przez statki (MARPOL).

talnym. Po wtóre, wiele bardzo istotnych i doniosłych
prawnie zasad tworzonych jest na kanwie ustawodaw-

Przypomnijmy, że dotychczas statki pływające po wo-

stwa unijnego. Trzecią płaszczyznę stanowi z kolei zbiór

dach europejskich, w tym m.in. na Morzu Bałtyckim,

regulacji lokalnych, np. przepisów polskich ustaw i wy-

stosowały paliwo z zawartością siarki na poziomie 1%.

konujących je rozporządzeń. Poniżej poruszony został

Po wejściu w życie ustawy zawartość siarki w paliwie

tylko niewielki fragment obrazujący działania prawotwór-

została obniżona do 0,1%, co oznacza drastyczny dzie-

cze w omawianej materii.

sięciokrotny spadek. Należy jednak wskazać, że zmiana polskich przepisów jest rezultatem wcześniejszych

O implementacji dyrektywy siarkowej

prac na forum międzynarodowym. W tym kontekście
kierunek zmian został wyznaczony postanowieniami

Na początku bieżącego roku zmianom uległa ustawa

Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanie-

o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

czyszczaniu morza przez statki (MARPOL) oraz aktami

Nowe przepisy mają za zadanie dostosować krajowy

unijnymi, w szczególności dyrektywą Parlamentu Eu-

porządek prawny do zaostrzonych wymogów między-

ropejskiego i Rady 2012/33/UE. Wspomniana noweli-

narodowych, dotyczących zawartości siarki w paliwie

zacja zawiera ponadto przepisy mające ułatwić arma-
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torom dostosowanie się do zaostrzonych wymogów,

państw, które ratyfikowały konwencję, są m.in. Niemcy,

m.in. dzięki zamianie określeń z „instalacji…” na „me-

Dania i Wielka Brytania. Obecnie uznaje się, iż zain-

tody…” dozwolone zostało bowiem już nie tylko stoso-

teresowanych jest więcej, a już wkrótce w tym gronie

wanie rozwiązań technicznych skutkujących ogranicze-

ma znaleźć się choćby Norwegia.

niem emisji (jak np. skrubery), ale również stosowanie
skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub biopaliw i in-

Dokument ten niewątpliwie wypełnia luki w istnieją-

nych metod skutkujących redukcją emisji do poziomu

cych ramach prawnych, dostarczając pierwszy ze-

przewidzianego w dyrektywie. Powyższe pokazuje, że

staw jednolitych międzynarodowych zasad mających

zabiegi podejmowane przez prawodawców mają cha-

na celu zapewnienie szybkiej i skutecznej metodyki

rakter dwustronny: nakładają na armatorów pewne ob-

usuwania wraków znajdujących się poza morzem te-

ostrzenia i wymogi, ale też zapewniają odpowiednie

rytorialnym. W kontekście prac nad treścią dokumentu

procedury i narzędzia, aby przestrzeganie ustalonych

jako wzorzec wskazywano inny element dorobku IMO,

zasad było ułatwione.

tj. Konwencję o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1992 r.

Ponadto na mocy znowelizowanej ustawy armatorzy

(Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage).

uzyskują łatwiejszy dostęp do informacji o działających
w polskich obszarach morskich dostawcach paliwa że-

Co ważne, konwencja obejmuje swoim zakresem sze-

glugowego spełniającego nowe normy.

roki katalog jednostek, który obejmuje statki pełnomorskie dowolnego typu, np. statki towarowe, tankowce,

Usuwanie wraków przedmiotem

statki wiertnicze czy jednostki typu FPSO. Przepisy

międzynarodowej debaty

konwencji nakładają na kapitana i armatora statku obowiązek informowania właściwych organów o wypad-

Do tej pory normy dotyczące usuwania wraków usta-

ku morskim z udziałem wraku. Właściwie wyznaczone

lane były głównie w ramach konkretnych regulacji od-

organy są w podanej sytuacji zobowiązane w pierw-

noszących się do ochrony wód terytorialnych danego

szej kolejności do zlokalizowania wraku i ustalenia, czy

państwa. Doprowadziło to do powstania swoistej mo-

stwarza on potencjalne zagrożenie dla żeglugi lub śro-

zaiki różnorakich przepisów i niewątpliwie wiązało się

dowiska morskiego. Jeśli powyższe przesłanki zostaną

z kompletnym brakiem przejrzystości dla wszystkich

spełnione, właściwe organy zobligowane są do pod-

zaangażowanych stron.

jęcia wszelkich działań niezbędnych w tym zakresie.
Działania takie w szczególności powinny polegać na

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w odpo-

oznakowaniu lokalizacji wraku za pomocą międzyna-

wiedzi na powyższy problem przyjęła w dniu 18 maja

rodowego systemu boi oraz przekazaniu najbliższym

2007 r. Międzynarodową Konwencję z Nairobi w spra-

jednostkom właściwych współrzędnych.

wie usuwania wraków (Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks), która weszła w życie

W toku przyjętej procedury osoba lub instytucja będą-

w dniu 14 kwietnia tego roku.

ca właścicielem jest zobowiązana do usunięcia wraku.
Jeśli właściciel nie usunie wraku w ustalonym terminie

Konwencja będzie stanowić dla państw, które ją ratyfi-

lub niemożliwy jest kontakt z właścicielem, lub okolicz-

kowały, podstawę prawną do usunięcia wraków, które

ności wymagają natychmiastowego działania, właściwe

mogą potencjalnie zagrażać bezpieczeństwu na mo-

organy państwowe usuną wrak przy zastosowaniu naj-

rzu oraz środowisku morskiemu. Do tej pory wśród

skuteczniejszych dostępnych środków.

241  Uwarunkowania ekonomiczne i prawne

Z różnych względów ani konwencja w sprawie usuwa-

wana przez państwa stanowiące 35% światowego to-

nia wraków, ani konwencja BWM nie zostały ratyfiko-

nażu – aczkolwiek moment ten jest już coraz bliżej.

wane przez Polskę. Jak wskazywał były sekretarz IMO

Jesienią 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji do

Koji Sekimizu, powolna ścieżka ratyfi kacji oraz brak

spraw Ochrony Środowiska Morskiego, wyspecjalizo-

zgodności mechanizmów wdrożeniowych przyczyniają

wanej komórki IMO, podczas którego wystąpił Sekre-

się do nieefektywnej implementacji. Powoduje to prze-

tarz Generalny IMO i wyrażając swoje rozczarowanie

sunięcie w czasie korzyści, które byłyby odczuwalne

dotychczasowym tempem ratyfikacji konwencji dał jas-

w wypadku sprawnego wchodzenia w życie konwencji.

ny sygnał do zintensyfi kowania działań legislacyjnych
w tym kierunku. Ponadto dodatkową presję wywarło

Problem postępowania z wodami

przyjęcie przez Stany Zjednoczone wewnętrznych re-

balastowymi

gulacji w swej istocie implementujących postanowienia
konwencji. Możemy zatem spodziewać się, że moment,

Problem zarządzania wodami balastowymi przez wiele

w którym stan ratyfikacji osiągnie 35% światowego to-

lat niezauważany, został na przełomie tysiąclecia uzna-

nażu, nadejdzie w ciągu najbliższych miesięcy, a to

ny za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowi-

oznacza, iż postanowienia konwencji zaczną obowią-

ska naturalnego, w szczególności dla unikalnych eko-

zywać prawdopodobnie na początku 2016 r.

systemów takich akwenów, jak Wielkie Jeziora w USA,
nie bez znaczenia także dla Morza Bałtyckiego. Jak

W dużym skrócie o obowiązkach wynikających z kon-

się jednak okazało, kwestia organizmów i patogenów

wencji BWM stanowi jej art. 2, zgodnie z którym pań-

przenoszonych w zbiornikach balastowych to nie tyl-

stwa-sygnatariusze zobowiązują się do przedsięwzięcia

ko poważne zmartwienie dla ekologów, ale także dla

kompleksowych działań w celu zapobieżenia, zniwelo-

armatorów, którzy obarczeni zostali wieloma dodatko-

wania i jeśli to możliwe, wyeliminowania zjawiska prze-

wymi obowiązkami, by zniwelować skutki tego nie-

mieszczania się szkodliwych organizmów morskich

korzystnego zjawiska, będącego skutkiem ubocznym

i patogenów przez odpowiednie postępowanie z wo-

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

dami balastowymi i osadami. Konwencja balastowa nakłada na armatorów m.in. obowiązek stosowania kosz-

W 2004 r. przyjęto pod auspicjami IMO tekst Międzyna-

townych metod „uzdatniania” wody balastowej przed jej

rodowej konwencji o postępowaniu z wodami balasto-

usunięciem ze zbiorników balastowych w innym regio-

wymi (International Conventions for the Control and Ma-

nie niż ten, w którym wody te zostały do zbiorników

nagement of Ship’s Ballast Water and Sediments, 2004,

wpompowane. Podczas ostatniego posiedzenia Komi-

znanej jako Ballast Water Management Convention, BWM

tetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) przyjęto

Convention). Był to efekt ponad dekady prac zapocząt-

rezolucję, która zapewnić ma odpowiedni poziom sku-

kowanych podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro

teczności systemów uznanych za odpowiednie w rozu-

(UNCED ’92). Podjęto wówczas decyzję o konieczności

mieniu konwencji, a także zaakceptowano dwa kolejne

wypracowania wiążącego na globalną skalę instrumentu

systemy postępowania z wodami balastowymi i obec-

prawnego, którego celem miało być rozwiązanie kwestii

nie ich liczba przekracza 50. Jednak wokół tej kwestii

niekontrolowanego przemieszczania się mikroorganizmów

pojawiają się wciąż wątpliwości, m.in. ciągle nie opra-

morskich w związku z międzynarodową żeglugą.

cowano końcowego raportu z badań, które pozwolić mają na określenie granicznych wartości, według

Konwencja balastowa nie weszła wprawdzie jeszcze

których oceniana ma być czystość wód balastowych

w życie – aby tak się stało, musi być ona ratyfi ko-

– przyjęcie tego raportu ma nastąpić dopiero na 69.
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posiedzeniu MEPC, które zaplanowano na kwiecień

rencji, która z inicjatywy IMO odbyła się w Hongkongu

przyszłego roku. Ponadto część armatorów rozpoczę-

w 2009 r. Do tej pory jednak konwencja z Hongkongu

ła proces instalowania odpowiednich systemów, zanim

nie weszła w życie.

jeszcze uznano je za właściwe, i obecnie ich sytuacja
jest dość niepewna.

Impas postanowiła przełamać Komisja Europejska, która zaproponowała wprowadzenie przepisów mających

Złomowanie statków

zagwarantować, że europejskie statki będą złomowane
w stoczniach bezpiecznych dla pracowników i przy-

Coraz większe wyzwanie dla armatorów stanowi rów-

jaznych dla środowiska naturalnego. Efektem tych

nież efektywne, z ekonomicznego punktu widzenia,

postulatów jest rozporządzenie w sprawie recyklingu

wykorzystanie statków wycofywanych z eksploatacji.

statków z dnia 20 listopada 2013 r. Warto wskazać,

Problem ten zintensyfikował się w ostatnich latach.

że zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Z jednej strony z powodu konieczności odmłodzenia

Europejskiej rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże

floty i przystosowania jej do coraz surowszych wymo-

w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszyst-

gów, z drugiej natomiast z uwagi na stale narastające

kich państwach członkowskich.

naciski środowisk proekologicznych – co w szczególności dostrzec można w ramach Unii Europejskiej, dla

Podsumowanie

której ochrona środowiska od zawsze stanowiła jeden
z podstawowych obszarów działalności.

Jak zaznaczono na wstępie, powyższe rozważania dotyczą tylko niewielkiego wycinka regulacji dotykających

Dotychczasowa praktyka złomowania statków w krajach

na co dzień podmiotów korzystających z zasobów

południowej Azji (Bangladeszu, Indiach i Pakistanie –

morskich oraz prowadzących działalność zarobkową

około 70% rynku), pomimo licznych kontrowersji związa-

i badawczą na morzu. Rozwiązania prawne dotyka-

nych ze stosowanymi w tych krajach metodami rozbiórki

ją coraz bardziej szczegółowych kwestii, co zasadni-

opierającymi się w dużej mierze na ręcznej rozbiórce

czo należy ocenić pozytywnie. Ten swoisty optymizm

prowadzonej bezpośrednio na plaży, a także mimo sta-

wynika głównie z tego, iż powstające regulacje przy-

rań społeczności międzynarodowej, by działaniom takim

czyniają się do ograniczenia niepewności w obrocie

zapobiec poprzez ich penalizację w drodze międzyna-

gospodarczym, a także stwarzają właściwe procedury

rodowych aktów prawnych, np. konwencji bazylejskiej,

pozwalające sprawnie reagować na sytuacje zagroże-

nadal pozostaje najpowszechniejszą metodą złomowa-

nia. Z biegiem lat przedmiotem ochrony staje się nie

nia statków. Dzieje się tak głównie dlatego, że rozbiórka

tylko człowiek i dobra do niego należące, ale i również

prowadzona w taki sposób pozwala na znaczne ogra-

środowisko naturalne.

niczenie kosztów całego procesu, albowiem stocznie
złomowe, które nie przestrzegają surowych wymogów
bezpieczeństwa, są w stanie oferować wielokrotnie niższe ceny niż przedsiębiorcy prowadzący podobną działalność w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Remedium na narastający i coraz bardziej niewygodny politycznie problem rozbiórki statków miała przynieść konwencja przyjęta na międzynarodowej konfe-
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