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Wnioski i postulaty

Morze – najtańsza droga dla towaru i człowieka, - szkoła hartu i odwagi – możność organizacji ludzkiej na całej kuli ziemskiej, - nie dzieli a łączy Narody. Handel i przemysł urastają do znaczenia światowego dopiero przez zetknięcie z morzem. Kto się z morzem zaprzyjaźnił, temu ono daje cały świat
w podarunku.
Ignacy Daszyński
poseł na Sejm
Głównym wyzwaniem XXI wieku dla państw i regionów jest budowa innowacyjnej gospodarki. Tylko taka
bowiem daje szansę rozwoju i jest konkurencyjna.
Janusz PiechocińskI
wicepremier, minister gospodarki

Panel I

ŻEGLUGA RO-RO/RO-PAX NA BAŁTYKU – SZANSE I WYZWANIA W WARUNKACH
ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW I UREGULOWAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
Eksperci uczestniczący w dyskusji wyrazili zaniepokojenie z powodu narastającej ingerencji lobby skandynawskiego i jego wpływu na ustawodawstwo unijne oraz Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)
w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi.
Operatorzy statków Ro-Ro i Ro-Pax na Bałtyku muszą stawić czoła regulacjom środowiskowym, dotyczącym tzw. dyrektywy siarkowej, która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r., a następnie, konwencji balastowej. Według opinii ekspertów morskich z Polski, Danii, Szwecji oraz European Community Shipowners’
Associations (ECSA) duża część klientów przedsiębiorstw promowych może przenieść ładunki z morza
na drogi lądowe z przyczyn ekonomicznych. Nastąpi bowiem konieczności podniesienia przez przewoźników morskich cen za przewóz ładunków morzem w celu zrekompensowania wyższych kosztów dostosowanie technicznego statków do nowych uregulowań konwencyjnych. Fakt ten wywołuje zaniepokojenie
w środowisku morskim. Nie równoważą tych restrykcji i ograniczeń inicjatywy Komisji Europejskiej idące
w kierunku znoszenia barier i wprowadzenia ułatwień w wewnątrzunijnym handlu drogą morską, które przedstawił Patrick Verhoeven, Sekretarz Generalny European Community Shipowners Associations
(ECSA). Podkreślano szczególną potrzebę lobbingu na rzecz skłonienia UE do implementacji instrumentów pomocowych dla firm żeglugowych oraz wprowadzenie tzw. okresów przejściowych i wyłączeń stosowania dyrektyw, w tym dyrektywy siarkowej.

Wnioski
1.

2.

Unijna regulacja środowiskowa dotycząca tzw. dyrektywy siarkowej obowiązującej
od 1.01.2015 r., a także konwencja balastowa nakłada na armatorów statków Ro-Ro i Ro-Pax
obowiązek dostosowania profilu technicznego jednostek do wymogu zmniejszenia emisji tlenku siarki lub zakupu droższych paliw lekkich o zawartości siarki 0,1 %, Oznacza to wzrost cen
za przewóz towarów i świadczenie usług transportowych. Fakt ten uzasadnia konieczność
stosowanej pomocy publicznej dla armatorów promowych i skutecznego lobbowania w Parlamencie Europejskim.
W celu utrzymania i podniesienia pozycji konkurencyjnej polskich armatorów, istnieje pilna potrzeba inkorporowania do polskiego porządku prawnego Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego z 2004 r. oraz Wytycznych o pomocy publicznej
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na rzecz ochrony środowiska morskiego 2012/WE. W wielu krajach Unii Europejskiej pomoc publiczna jest stosowana zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstwom żeglugowym.
3. Liczna reprezentacja polskich eurodeputowanych (51 osób) w Parlamencie Europejskim winna,
w jeszcze większym stopniu, podejmować problematykę dotyczącą strategii dla Regionu Morza
Bałtyckiego, jako obszaru podlegającego – decyzją IMO z roku 2006 – szczególnej ochronie (ang.
IMO PSSA 2006), na etapie konsultacji projektów dyrektyw z zakresu ochrony środowiska morskiego i bezpieczeństwa żeglugi.
4. Międzynarodowy charakter żeglugi oznacza potrzebę sprostania konkurencji zewnętrznej ze strony krajów trzecich, oferujących tzw. otwarte rejestry statków, konkurencyjne fiskalnie z rejestrami
narodowymi państw Unii Europejskiej. Determinuje to potrzebę współpracy i współdziałania władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz władz samorządowych z armatorami, której rezultatem
będzie lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego i innych aktywów polskich armatorów. Wartość
dodana wzmocnienia pozycji konkurencyjnej polskich armatorów wyraża się także w integracji
przemysłów powiązanych z transportem morskim (jedno stanowisko pracy na morzu generuje 5
i więcej miejsc pracy na lądzie).

Panel II

MIEJSCE I ROLA PORTÓW MORSKICH W KORYTARZACH TRANSPORTOWYCH
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Przedstawiciele Zarządów Portów, Rad Interesantów Portów oraz spedytorów w obecności przedstawiciela Komisji Europejskiej Remi Mayet’a, wypowiadali się na temat szans i barier oraz wyzwań rozwoju
polskich portów morskich, jako węzłów transportowo-logistycznych, usytuowanych w układzie bazowej sieci transportowej UE. Wskazywano na konieczność podjęcia skoordynowanych działań na rzecz
stymulowania zrównoważonego rozwoju portów morskich oraz modernizacji i usprawnienia ich powiązań z siecią infrastruktury transportowej i logistycznej kraju oraz Europy. Dyskutowano o inicjatywie
Komisji Europejskiej dotyczącej wdrożenia nowego unijnego ,,pakietu portowego” i potrzebie zapewnienia swobodnego dostępu do usług portowych oraz zagrożeń płynących dla polskich portów. Silnie
akcentowano potrzebę uwzględnienia specyfiki poszczególnych państw nadmorskich. Przedstawiciele
polskich portów morskich zwracali uwagę na konkretne zagrożenia dla operatorów portowych wynikające z pakietu portowego oraz na występujące niejasności, które muszą zostać wyjaśnione, aby nowy
pakiet portowy mógł być wdrożony w sektorze portowym krajów UE na zasadach wzajemności i równej konkurencji.
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przedłożony przez ministra gospodarki, jest spełnieniem postulatu o potrzebie wydłużenia terminu
na rozliczenie VAT w imporcie dla przedsiębiorców posiadających certyfikat AEO. tj. wiarygodnych dla
administracji celnej. Winno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w portach polskich po 1 .01.
2015 r.
Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek w wystąpieniu nt. “Państwo-samorząd-biznes: współpraca na rzecz gospodarki morskiej” stwierdził, że realny wzrost wartości dodanej w gospodarce morskiej
może nastąpić tylko przy ścisłym współdziałaniu i współpracy władzy ustawodawczej i wykonawczej
z samorządową oraz przedsiębiorcami. Pod adresem decydentów, sformułował postulat o potrzebie podjęcia zintegrowanych, pilnych działań na rzecz pogłębienia rzeki Odry do III klasy a następnie IV klasy
żeglowności.

Wnioski i postulaty

Wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Niezbędne jest prowadzenie dalszych, intensywnych działań na rzecz dostępu do portów morskich
zarówno od strony zaplecza jak i przedpola, poprzez podejmowanie dalszych inwestycji infrastrukturalnych w układzie krajowych korytarzy sieci bazowej TEN-T. Jest to jedyna realna droga wiodąca do wzmocnienia intermodalnych i logistycznych funkcji portów oraz utrzymania ich przewagi
konkurencyjnej.
Jakkolwiek, obecny model zarządzania portami morskimi jest sprawny i pozwala na realizację
strategii rozwojowych w portach, postuluje się, po dokonaniu pełnej restrukturyzacji sfery eksploatacyjnej, przekazanie pełnego władztwa nad portami morskimi, w tym w obszarze nadzoru
właścicielskiego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej przy jednoczesnym, stopniowym ograniczaniu kompetencji ministra skarbu.
Przedstawiciele Zarządów Morskich Portów w Polsce oraz wszyscy uczestnicy obrotu portowego z rezerwą odnoszą się do unijnego projektu ,,pakietu portowego”. W przyszłych regulacjach
unijnych winny znaleźć się zapisy dopuszczające rozwiązania, uwzględniające specyfikę portów
danego państwa członkowskiego UE.
Konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań na rzecz stymulowania zrównoważonego rozwoju portów morskich oraz modernizacji i usprawnienia ich powiązań z siecią infrastruktury logistycznej kraju i Europy.
Występuje pilna potrzeba przygotowania i implementacji projektów infrastrukturalnych, realizowanych przy udziale dostępnych w ramach nowej perspektywy funduszy unijnych, związanych
z rozwojem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Szczególną uwagę należy zwrócić
na przygotowanie projektów, które nie mogą być bezpośrednio finansowane w ramach mechanizmu Łącząc Europę, ze względu na fakt, iż nie stanowią one elementem sieci bazowej TEN-T. Realizacja przedsięwzięć polegających na modernizacji linii kolejowej C-E 59 oraz pogłębieniu Odry
do III klasy żeglowności (docelowo do IV klasy) przyczyni się m.in. do: poprawy ekonomicznej i przestrzennej spójności Polski Zachodniej, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, ułatwi rozwój transportu intermodalnego
w Polsce Zachodniej oraz rozwój rynku pracy poprzez powiązanie obszarów peryferyjnych i dużych
miast Województw Dolnośląskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego. Projekty te mają strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i są zgodne z KPZK
2030 oraz drugim priorytetem strategicznym obowiązującej SRK: „Poprawa stanu infrastruktury
technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”
oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Tor wodny Szczecin-Świnoujście wymaga kontynuacji prac pogłębiarskich i bieżącego utrzymania w wymaganym stanie eksploatacyjnym.
Uczestnicy Kongresu są przeświadczeni o potrzebie konsolidacji środowiska wokół spraw morskich w skali kraju i Regionu Morza Bałtyckiego. Jest to warunek nieodzowny, aby odnieść sukces
indywidualny i zbiorowy w XXI wieku. Efektywna komunikacja, to podstawowy warunek rozwoju
i sprostania wyzwaniom gospodarki globalnej.
Zintegrowana polityka morska Polski, zawierająca wizje, realne cele strategiczne, kierunki zrównoważonego rozwoju sektora ze wskazaniem źródeł finansowania, winna stać się rękojmią polskiej morskiej racji stanu. Niezbędne jest zatem, doprowadzenie do consensusu politycznego, którego rezulta-
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tem winna być uchwała Sejmu RP, definiująca doktrynę morską państwa, jako uporządkowany zbiór
poglądów na rolę i sposób wykorzystania morza oraz nadbrzeżnego położenia rzecz dalszego rozwoju kraju, w ramach realizacji ogólnych celów społecznych, gospodarczych i obronnych państwa.
9. Celem sprostania wyzwaniom takim jak konkurencyjność i wykorzystanie kapitału ludzkiego,
ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie zmian klimatycznych, bezpieczeństwo energetyczne, podniesienie standardów bezpieczeństwa na morzu oraz zapewnienie swobody przemieszczania się ludzi i kapitału niezbędna jest pogłębiona przez Polskę współpraca w ramach
strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).
10. Postuluje się, aby Międzynarodowy Kongres Morski został wpisany na listę oficjalnych wydarzeń
polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). Gospodarka morska ma bazowe
znaczenie dla rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Coraz bardziej intensywny ruch morski jest
oznaką wzmożonej współpracy w regionie, jednym z jej priorytetów jest rozwój konkurencyjności
gospodarki morskiej oraz wspieranie dialogu między podmiotami regionalnymi w dziedzinie transportu morskiego. Te same priorytety przyświecają organizacji Kongresu.

Panel III

PRZEMIANY NA RYNKU STOCZNIOWYM
Dwudniowe obrady zgromadziły przedstawicieli władzy ustawodawczej, Rządu RP, władz samorządowych, liczne grono ekspertów gospodarczych i przedstawicieli świata nauki – liderów gospodarki morskiej Wybrzeża. W panelu „Przemiany na rynku stoczniowym” wystąpiło 24 ekspertów oraz przestawiono
13 prezentacji.
Intencją Organizatorów, już po raz drugi, było wywołanie narodowej dyskusji o słabych i mocnych
stronach tego sektora gospodarki narodowej, ocena jego kondycji oraz wskazanie kierunków dalszego
działania.
Przedmiotem dyskusji ekspertów morskich były zagadnienia dotyczące przemysłu stoczniowego oraz
przemysłów powiązanych, a także energetyki wiatrowej na morzu. Eksperci stwierdzili, że polski sektor
stoczniowy podąża za trendami światowymi i oczekiwaniami klientów. Po okresie rozbicia, trwa proces konsolidacji głównych polskich ośrodków produkcji okrętowej. Przemysł stoczniowy w Polsce jest w przeważającej części sprywatyzowany. Działalność stoczniowa, to także praca licznych biur projektowych. W krajowym sektorze stoczniowym dominującą rolę ma obecnie działalność remontowa. W Stoczni Remontowej
Shipbuilding S.A. w Gdańsku realizowana jest budowa statków z napędem LNG.

Wnioski
1.
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Postuluje się przyśpieszenie procesu konsolidacji i restrukturyzacji aktywów postoczniowych należących do Skarbu Państwa.
2. Przedłużenie unijnych Ramowych wytycznych pomocy publicznej dla przemysłu stoczniowego
z 2011 r. jest istotnym elementem wsparcia realizacji projektów innowacyjnych, wnoszących nową
jakość w zakresie konstrukcji i napędu statków, które mogłyby być uznane za krajową inteligentną specjalizację gospodarczą.
3. Należy wspierać morską energetykę wiatrową wpisującą się w przedsięwzięcia wspomagające
proces przyspieszenia restrukturyzacji polskiego przemysłu stoczniowego.

Opiekun bloku:
Krzysztof Żarna
Dyrektor Wydziału Współpracy
Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego

Wnioski i postulaty

Każdemu panu i narodowi więcej na morskim państwie zależy niżli na ziemskim. Kto ma państwo morskie,
a nie używa go albo da sobie wydzierać, wszytkie pożytki od siebie oddala, a wszytkie szkody na się przywodzi: z wolnego niewolnikiem się stawa, z bogatego ubogim, ze swego cudzem z pana kmieciem-co jest
sprośność wielka i głupstwo.
Dymitr Solikowski (1539-1603),
biskup, legat papieża Klemensa, dyplomata,
sekretarz króla Zygmunta Augusta

Panel I

INNOWACJE W GOSPODARCE MORSKIEJ
Tematem panelu dyskusyjnego była poprawa stanu gospodarki morskiej w regionie uzyskana poprzez
inwestycje w innowacyjność i przedsiębiorczość.
Efektywne stymulowanie rozwoju gospodarki morskiej w istniejących warunkach ekonomicznych jest
możliwe dzięki oparciu się na stwierdzeniu „Going local – meeting needs”: działanie w odpowiedzi na potrzeby lokalne jest najważniejszym i najskuteczniejszym motywatorem podejmowania aktywności rozwojowej i w efekcie ma przynieść korzyści całej gospodarce oraz poprawić jakość życia każdego obywatela,
mieszkańca swojego regionu i UE.
W celu stworzenia wysoce konkurencyjnej gospodarki niezbędne jest zachowanie właściwej i sprawdzonej kolejności działań proinnowacyjnych oraz wdrażających nowe rozwiązania. Właściwa kolejność
to: wynajdź/odkryj – przetestuj – przetransferuj dalej. Stąd wynika dalsza ogromna potrzeba budowania
i działania w oparciu o projekty.
„Closer together using the water” – czyli „Poprzez wodę bliżej siebie” taka przewodnia myśl przyświecała dyskusji ekspertów. Wspólnym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z ich wypowiedzi, była potrzeba
wdrożenia innowacyjnego sposobu myślenia, bazującego nie tylko na wiedzy i doświadczeniu, ale również
na kreatywności oraz rozwiązaniach „szytych na miarę”.
Rozwój współczesnej gospodarki jest uwarunkowany zarówno zastosowaniem wysoko innowacyjnych technologii, jak i zatrudnianiem innowacyjnie wykształconych i myślących kadr we wszystkich
sferach działalności. Wielki nacisk kładziony powinien być na myślenie strategiczne i podejmowanie
inicjatyw długoterminowych. Podczas procesu projektowania rozwiązań innowacyjnych niezbędne
jest również ciągłe dostosowywanie się do potrzeb otoczenia oraz reagowanie na zachodzące w nim
zmiany.
W celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi innowacyjności należy dążyć do:
a) intensyfikacji długofalowej współpracy przedsiębiorstw,
b) wzmocnienia powiązań pomiędzy szkolnictwem wyższym a rynkiem pracy,
c) silniejszego zaangażowania na rzecz odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej,
d) efektywniejszego wykorzystania czynnika ludzkiego, zasobów naturalnych oraz wiedzy,
e) dążenia do nawiązywania partnerstw oraz współpracy międzynarodowej, ze szczególnym
uwzględnieniem aspektu transgranicznego.
Istotnym elementem gospodarki morskiej jest turystyka morska. Zapewnia ona wysokie zatrudnienie
na poziomie 2,35 mln osób. Jest to obszar o szczególnym potencjale. Działania na rzecz rozwoju turystyki
morskiej i nadmorskiej ożywią ruch na drogach wodnych, wykreują nowe szlaki żeglarskie oraz zwiększą potencjał małych portów morskich, zarówno w aspekcie turystycznym, rybackim, jak i związanym
z obrotem towarowym.
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Rozwój tego obszaru gospodarki morskiej uwarunkowany jest podjęciem działań takich jak:
a) rozwój i modernizacja portów, przystani oraz pomostów cumowniczych służących do aktywnego
uprawiania turystyki i sportów morskich,
b) rozwój i modernizacja infrastruktury crusingowej i promowej,
c) wsparcie dla rozwoju nadmorskiego lecznictwa sanatoryjnego i rekreacyjnego,
d) prowadzenie działań na rzecz promocji i tworzenia ponadregionalnych produktów turystycznych.

Panel II

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA W GOSPODARCE MORSKIEJ
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Treścią wystąpień była ocena stanu oraz wskazanie barier i możliwości prowadzenia badań naukowych
i wdrożeń innowacyjnych projektów w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej we współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowymi. Badania naukowe i innowacje są szansą odbudowy polskiej gospodarki
morskiej.
Podstawą wszelkich działań rozwojowych i proinnowacyjnych jest wiedza oraz inwestowanie w naukę i edukację. Wiedza i wyobraźnia leżą u podstaw całego rozwoju ludzkości. „Jeśli będziemy mądrzy
(SMART) i będziemy działać inteligentnie (INTELLIGENT), będziemy w stanie być innowacyjni (INNOVATIVE)
i dobrze wykorzystać cały nasz potencjał (FULL POTENTIAL)”. To słowa-klucze, na bazie których należy
budować przyszłość polskiej gospodarki morskiej.
W działalności badawczo-rozwojowej niezwykle istotna jest współpraca z administracją publiczną. Ma ona wpływ na kreowanie sprzyjającego otoczenia gospodarczego poprzez tworzenie rozwiązań
prawnych, realizację programów skierowanych na wspieranie innowacyjności, zapewnianie dofinansowania innowacyjnych projektów i inwestycji. Działalność instytucji publicznych może zarówno stymulować,
jak i ograniczać wprowadzanie nowych rozwiązań na rynek.
W celu lepszego wykorzystania możliwości rozwojowych, jakie oferują fundusze UE dostępne na poziomie krajowym i regionalnym, niezbędny jest bardziej uproszczony, efektywniejszy i szybszy proces
decyzyjny. Większe nakłady powinny być przeznaczane na działalność badawczo-rozwojową, bo tylko
ona jest gwarantem odpowiedniego wzrostu innowacyjności. Innowacyjność równie ważna jest w administracji morskiej, w szczególności na szczeblach decyzyjnych.
Dla Polski i Regionu Morza Bałtyckiego adekwatnym i doskonałym rozwiązaniem w kwestii ożywienia
działalności B+R jest zaplanowana budowa Bałtyckiego Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej w Szczecinie, opartego na idei rozwijania inteligentnych specjalizacji regionalnych. W tym
przypadku jako jeden wspólny „region” można traktować województwo zachodniopomorskie oraz cały
region bałtycki. Bałtyckie Centrum jest wspólnym projektem Akademii Morskiej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Miasta Szczecin. Będzie ono kreować i realizować projekty z przedsiębiorcami branży morskiej oraz ułatwiać kontakty między kluczowymi podmiotami proinnowacyjnymi w Regionie
Morza Bałtyckiego. W obecnych czasach przygotowanie dobrych warunków pracy sieciowej (networkingowej) jest naturalną koniecznością. Połączenie potencjałów uczelni i naukowców (wiedza, badania
i testy), biznesu (praktyka) oraz władz wszystkich szczebli (stymulowanie i wspieranie) jest najlepszą odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowania rozwojowe.
Ideą uzupełniającą powstanie Bałtyckiego Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej jest utworzenie w Zachodniopomorskiem Centrum Kolokacji dla rozwiązań innowacyjnych, oparte-

Wnioski i postulaty

go na założeniach programu Horyzont 2020 i inicjatywie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii
(EIT). Te dwa mocne filary, w oparciu o które będzie budowana innowacyjność województwa, kraju i południowego Bałtyku, mają zapewnione zaangażowanie na poziomie wojewódzkim i w Regionie Morza Bałtyckiego - obecnie potrzebują poparcia władz krajowych.
W celu prowadzenia efektywnej działalności badawczo rozwojowej rekomenduje się podjęcie następujących działań:
a) zwiększenie liczby i jakości prac naukowo-badawczych o tematyce morskiej i śródlądowej,
b) rozszerzenie współpracy międzynarodowej w zakresie badań proinnowacyjnych,
c) unowocześnienie w uczelniach wyższych zaplecza naukowo-badawczego i laboratoryjnego
na potrzeby gospodarki morskiej,
d) poprawę współpracy podmiotów gospodarczych z ośrodkami szkolnictwa morskiego.
Polska gospodarka morska stając się podsystemem gospodarki morskiej Europy, powinna móc korzystać ze wszystkich szans i prestiżu jakie tworzy UE dla gospodarki morskiej. Zarówno w Krajowym
Programie Badań (2011) jak i w Programie Operacyjnym Inteligentna Gospodarka, w Zał. 4 „Krajowa Inteligentna Specjalizacja” (2014 r.) zawierającym 18 krajowych inteligentnych specjalizacji gospodarka morska
nie jest wyróżniona, mimo opinii środowisk naukowych i przedsiębiorstw gospodarki morskiej, a także
wskazań Komisji Europejskiej (przedstawionych w dokumencie Innowacje w „niebieskiej gospodarce…).
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w głównych kierunkach krajowych programów badań państw
członkowskich UE powinny zostać uwzględnione priorytety gospodarki morskiej w zakresie innowacji.
Gospodarka morska powinna stać się inteligentną specjalizacją wszystkich województw nadmorskich
w Polsce, powinna stać się specjalizacją krajową.
W polskich uczelniach pracuje wielu osób posiadających stopnie i tytuły naukowe, które jednak nigdy
nie pracowały w przedsiębiorstwach i nie wdrażały wyników swoich badań. Ścieżka rozwoju naukowego
w polskich uczelniach nie zakłada, niestety, obowiązkowej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach.
Konieczność uzyskiwania zgody władz uczelni na pracę poza uczelnią wręcz utrudnia kontakt zawodowy
naukowców z praktyką. Sytuacja ta powinna ulec zmianie.

WNIOSKI
1.

Należy zwiększyć liczbę i jakość prac naukowo-badawczych o tematyce morskiej i śródlądowej
oraz rozszerzać współpracę międzynarodową w zakresie badań proinnowacyjnych.
2. Konieczne jest unowocześnienie w uczelniach wyższych zaplecza naukowo-badawczego i laboratoryjnego na potrzeby gospodarki morskiej.
3. Planowany przez MNiSW 50% udział przedsiębiorstw w finasowaniu projektów badawczych, bez
podatkowych rozwiązań systemowych, może stać się barierą innowacyjności w gospodarce morskiej. W celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej, należy
uruchomić mechanizmy systemowe motywujące przedsiębiorstwa do innowacyjnych rozwiązań,
współfinansowania działalności badawczo-rozwojowej oraz korzystania z badań.
4. Dofinansowanie prac badawczych i rozwojowych dla podmiotów z sektora MSP, w tym funkcjonujących w gospodarce morskiej, powinno być określone kwotowo i nie konkurować o środki z sektora dużych przedsiębiorstw.
5. Warunkiem podejmowania badań oraz wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach gospodarki
morskiej jest rozwijanie umiejętności pracowników naukowych w perspektywie długookresowej
i lepsze dostosowanie ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do specyficznych wymagań przedmiotu badań i wdrożeń.

15

2. międzynarodowy kongres morski w Szczecinie

6. Ministerstwo właściwe do spraw gospodarki morskiej powinno mieć większy wpływ na decyzje
dotyczące potrzeb badawczych i wdrożeń innowacyjnych projektów.
7. Należy w krótkim okresie zidentyfikować potrzeby w zakresie innowacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, opracować strategię badań i wdrożeń innowacyjnych projektów ze wskazaniem źródeł ich finansowania oraz prowadzić stały monitoring innowacyjności.
8. Należy włączyć gospodarkę morską do priorytetów krajowych w obszarze B+R, w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji (19 specjalizacja), traktując morze jako dobro narodowe, zgodnie
z polityką morską, transportową i innowacyjną UE.
9. Dla Polski i Regionu Morza Bałtyckiego adekwatnym i doskonałym rozwiązaniem w kwestii rozwoju działalności B+R jest zaplanowana budowa Bałtyckiego Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej w Szczecinie.

Panel III

PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW MORSKICH W UNII EUROPEJSKIEJ
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Nie ma możliwości rozwoju innowacyjnej gospodarki bez zrównoważonych rozwiązań infrastrukturalnych.
Europa stawia czoła wyśrubowanym obostrzeniom środowiskowym, które mają na celu zmniejszenie obciążenia środowiska przemysłem. Bez harmonijnego planowania morskiego w kontekście międzynarodowym rozwój technologiczny strefy przybrzeżnej będzie znacznie utrudniony. Tematem wystąpień i dyskusji w tym panelu były zagadnienia związane z efektywnym, zrównoważonym wykorzystaniem przestrzeni
morskiej.
Skuteczne zarządzanie poprzez kreowanie synergii pomiędzy rozmaitymi aktywnościami ludzi na morzu i na wybrzeżu jest niezwykle istotne podczas planowania przestrzennego obszarów morskich UE. Dla
najpełniejszego wykorzystania potencjału morskiego potrzebna jest przewidywalność, transparentność,
zwiększona pewność i bezpieczeństwo inwestycyjne przedsiębiorstw. Pogodzenie wielu różnych, częstokroć sprzecznych z sobą interesów, tj. działalności przemysłów morskich z ekologią i turystyką stanowi
poważne wyzwanie dla polityki morskiej. Jedynie pełne zaangażowanie wszystkich środowisk morskich
zapewni właściwy balans w tym względzie.
Wypracowanie wspólnej wizji zagospodarowania przestrzennego dla Morza Bałtyckiego, uwzględniającej transnarodowe współzależności i ich skumulowane efekty, jest niezbędnym warunkiem uzyskania
efektywności przestrzennej nie tylko w wymiarze międzynarodowym, ale również w wymiarze krajowym
i regionalnym. Intensyfikacja współpracy międzynarodowej krajów nadbałtyckich w dziedzinie gospodarowania wspólnym obszarem morskim pozwoli na harmonizację działań gospodarczych każdego z krajów uwzględniającą zachowanie dóbr kultury i walorów środowiska przyrodniczego. Występuje potrzeba
ścisłej współpracy pomiędzy zainteresowanymi instytucjami i podmiotami gospodarki morskiej w zakresie kształtowania rozwiązań przestrzennych. Poważne znaczenie dla rozwoju gospodarczego obszarów
nadmorskich ma uwzględnienie w planach sporządzanych dla obszarów morskich interakcji z nadmorską
strefa lądową.
Niezbędne jest pilne wprowadzenie zmian w ustawie o obszarach morskich RP i administracji morskiej, pozwalających na unormowanie procesu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego
i zagwarantowanie odpowiednich środków finansowych dla ich sporządzenia w horyzoncie czasowym
zarysowanym w dyrektywie Unii Europejskiej.

Wnioski i postulaty

Z uwagi na wejście w życie dyrektywy unijnej regulującej kwestie zagospodarowania przestrzennego
obszarów morskich i fakt podjęcia szeregu równoległych działań w sąsiednich krajach nadbałtyckich,
istnieje potrzeba zintensyfikowania prac nad planami. Pilne sporządzenie odpowiednich planów zagospodarowania przestrzennego jest zagadnieniem priorytetowym.

Panel IV

ODRĄ DO MORZA. TRANSPORT I TURYSTYKA
Główną kwestią, stanowiącą przedmiot wystąpień i dyskusji, były problemy i potrzeba intensyfikacji
działań związanych z użeglownieniem rzeki Odry. Wskazano również na potrzebę podjęcia przez
decydentów spójnych działań mających na celu ożywienie gospodarcze obszarów nadodrzańskich.
Użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej jest przedmiotem zainteresowania i warunkiem rozwoju
zarówno regionów nadmorskich, jak i wszystkich województw położonych w dorzeczu Odry. Z użeglownieniem Odry związana jest również potrzeba pogłębienia toru wodnego Szczecin – Świnoujście do 12,5 m oraz stałego utrzymywania go w stanie eksploatacyjnym. Dyskusja wzbudziła wiele
emocji.
Transport drogą rzeczną, najmniej uciążliwy dla środowiska, jest najbardziej ekologiczną i najtańszą
formą transportu. W celu przywrócenia Odrze miana ważnego szlaku transportowego, należy poprawić jej
żeglowność, w szczególności w miejscach największego wypłycenia. Działania te dadzą najlepszy efekt,
jeżeli połączony zostanie międzynarodowy potencjał wszystkich beneficjentów Odry. Przyszłość Odry
zależna jest od wielu zdezintegrowanych decydentów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.
Perspektywy rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej to wciąż aktualny temat, który budzi ogromne zainteresowanie nie tylko na terenie Pomorza Zachodniego i w Polsce.
Temat użeglowienia rzeki Odry poruszany przez wiele lat wciąż czeka na dostęp do państwowego
i unijnego budżetu. W ramach programów rozwojowych na lata 2007-2013 na inwestycje dotyczące śródlądowych dróg wodnych przeznaczono zaledwie 1% całości środków z 7,5 mld euro funduszy
unijnych. Na poziomie UE rekomendowane jest zwiększenie nakładów na inwestycje związane z żeglugą
śródlądową w okresie programowania 2014-2020. Władze polskie powinny podjąć adekwatne do tych
zaleceń działania.
Rozwój transportu na Odrze uwarunkowany jest poprawą jej żeglowności. Jednym z najważniejszych
przedsięwzięć jest pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5m. Efektem tego działania
będzie wzrost dostępności transportowej do portów w Szczecinie, Policach i Świnoujściu oraz zwiększenie ich konkurencyjności i szans rozwoju. Wzrost tonażu statków morskich, jakie będą mogły zawijać
do zachodniopomorskich portów, wpłynie na obniżenie jednostkowych kosztów transportu i przyniesie
korzyści ekonomiczne i społeczne.
W celu przywrócenia Odrze funkcji transportowej rekomenduje się podjęcie następujących działań:
a) prowadzenie polityki transportowej opartej na dążeniu do zwiększenia wykorzystania transportu
wodnego śródlądowego w Polsce,
b) przywrócenie Odrze co najmniej III klasy żeglowności na całym jej biegu (docelowo klasy IV) oraz
zapobieganie postępującej degradacji urządzeń hydrotechnicznych na rzece,
c) zapewnienie, aby inwestycje ujęte w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku znalazły swoje
odzwierciedlenie w budżecie państwa,
d) korzystanie z możliwości dofinansowania inwestycji na Odrze ze środków Unii Europejskiej.
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WNIOSKI
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Rzeki są naturalnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, transportu i turystyki - Odrzańska Droga Wodna pod tym względem nie jest w pełni wykorzystywana.
Postuluje się efektywne wykorzystanie szans powstałych w wyniku włączenia północnej części
Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego do sieci bazowej TEN-T (w ramach Korytarza
Bałtyk – Adriatyk) otwierające możliwość finansowania inwestycji związanych z pogłębieniem
toru podejściowego do portów zachodniopomorskich do 12,5m z dodatkowych funduszy UE.
Ocenia się, że w obszarze dorzecza Odry znajduje się ponad 30 procent ludności Polski i wytwarza się około 30 procent PKB. Regiony położone wzdłuż Odry maja wciąż duży potencjał rozwojowy. Przez aktywizację terenów wzdłuż Odry i wykorzystanie tego szlaku żeglugowego można
znacznie zwiększyć przeładunki w portach morskich w Szczecinie, Policach i Świnoujściu oraz
stworzyć atrakcyjną ekonomicznie alternatywę dla przewozów przez porty niemieckie. Ocenia się,
że przewozy ładunków masowych mogłyby być zwiększone o ponad 10 – 15 procent pod warunkiem stworzenia nowoczesnej infrastruktury śródlądowej drogi wodnej. Przewozy Odrą ładunków
masowych byłyby znacznie tańsze niż przewozy koleją.
Istnieje możliwoś intensyfikacji międzynarodowej współpracy regionalnej. Podkreślano aktualny
brak efektywnego połączenia wodnego sześciomilionowej aglomeracji śląskiej (Śląsk i Kraj Morawskośląski) ze Szczecinem. Nie pozwala to na wykorzystanie możliwości rozwojowych przemysłu i rolnictwa czeskiego w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego przebiegającego przez Dolinę Odry. Kluczem do wykorzystania pełnego potencjału tego korytarza jest
połączenie wodne z zespołem portów Szczecin – Police – Świnoujście. Konieczne jest podjęcie
bezzwłocznych działań w tej sprawie.
Ważne jest kontynuowanie prac na rzecz połączenia wodnego Dunaj-Odra-Laba (DOL). W opinii
partnerów czeskich, tylko intensywne działanie ze strony Polski na rzecz rozwoju Odrzańskiej
Drogi Wodnej pozwoli im na korzystanie z portów polskich - alternatywy dla przewozów przez
porty niemieckie z korzyścią dla polskiej i czeskiej gospodarki.
Interesariusze Odry odnoszą wrażenie, że polityka państwa w odniesieniu do tej rzeki została
ograniczona jedynie do spraw ochrony przeciwpowodziowej. Taka sytuacja nie jest zgodna z dyrektywami Komisji Europejskiej oraz z polityką transportową i morską UE. Cząstkowe podejście
do rozwoju tego szlaku wodnego, bez należytego uwzględnienia możliwego rozwoju Odry jako
szlaku transportowego i turystycznego, osłabia pozycję konkurencyjną i możliwości rozwojowe
zachodnich regionów Polski i całego kraju.

Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata Więcaszek
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny

Wnioski i postulaty

W panelu poświęconym problemom rybaków bałtyckich, szczególną uwagę poświęcono połowom paszowym (łowienie ryb w celu przetwarzania na paszę dla zwierząt, w tym dla ryb hodowanych w akwakulturze), które według środowisk rybackich i części środowiska naukowego powodują ogromne zniszczenia i straty w przydennej strofie morskiej, może to również ujemnie wpływać na kondycję cennych
przemysłowo ryb bałtyckich. Kontrowersyjną sprawą jest obecność na Bałtyku dużych skandynawskich statków paszowych (powyżej 40 m).
Akwakultura (hodowla ryb) to coraz ważniejszy element światowego rybactwa, uznany za priorytetową strategię pozyskiwania białka pochodzenia wodnego w Unii Europejskiej. Jest ona również ważną
częścią polskiego rybactwa z możliwościami dalszego rozwoju.
Z kolei wyzwania stojące przed przetwórstwem rybnym to kolejne wymogi dotyczące certyfikacji
produktów - MSC Marine Stewardship Council, wymagające szczególnego poszanowania środowiska
naturalnego, z którego pozyskiwane są surowce do przetwórstwa. Jednak w odczuciu branży rybnej,
jest to kolejny certyfikat, wymuszający procedury biurokratyczne. Problemem jest również niski poziom
spożycia produktów rybnych oraz trudności w pozyskaniu surowców rybnych w Polsce.
Obecność Polski w rejonach polarnych opiera się przede wszystkim na prowadzeniu badań środowiska w rejonie Svalbardu, a także Antarktyki, w oparciu o istniejące tam polskie stacje badawcze.
Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy jest nadal ważne i konieczne kontynuowanie tych badań?

Panel I

Międzynarodowe problemy rybaków bałtyckich
Główną tezą dla dyskusji miał być negatywny i wieloraki wpływ połowów paszowych (łowienie ryb w celu
przetwarzania na paszę dla zwierząt, w tym dla ryb hodowanych w akwakulturze) na polskie rybołówstwo.
Omówieniu tego poświęcono 4 referaty. Jednak, w świetle przekazanych wyjaśnień Komisji Europejskiej oraz
prelegentów, negatywny wpływ nie okazał się jednoznaczny. W referatach wykazano, że na rybołówstwo
bałtyckie rzutuje głównie stan zasobów dorsza (pod względem ilości i jakości surowca) oraz dostępność
zasobów szprota. Przyczyn słabej jakości dorsza może być wiele, zarówno środowiskowych, do końca jeszcze nierozpoznanych, jak i wynikających z zarządzania zasobami. Z kolei połowy paszowe są dokonywane
w ramach obowiązujących limitów i obowiązującej kontroli, a przyłów innych gatunków w tych połowach
jest znikomy. Jedynym zgodnym problemem jest nadmierna wielkość statków prowadzących te połowy. Te
i inne problemy rybaków polskich i innych krajów bałtyckich mają do rozwiązania Bałtycka Rada Doradcza
(BSAC) oraz BALTFISH, organizacja przedstawicieli administracji rybackich krajów bałtyckich.

Wnioski
1.

Większym problemem dla polskiego rybołówstwa bałtyckiego jest zła kondycja dorsza i jej dotychczas niezbyt poznane przyczyny niż połowy paszowe, które prowadzone są w ramach obowiązujących limitów, a monitorowany przyłów innych gatunków jest nieznaczny.
2. Kwestionowana słusznie wielkość statków prowadzących połowy paszowe leży w gestii państw
członkowskich, a nie Komisji Europejskiej.
3. Przedstawione referaty oraz szeroka dyskusja pozwoliły na pokazanie problemów rybackich
w szerszym świetle, wyjaśniając jednocześnie wiele mitów i nieprawidłowości z jakimi spotyka się
polskie rybołówstwo bałtyckie.
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Podsumowanie i kierunki działań
1.

Zgłosić do BALTFISH problem zbyt dużych jednostek prowadzących połowy (w rym paszowe)
na Bałtyku.
2. Prowadzić dalsze międzynarodowe, interdyscyplinarne badania dotyczące stanu ekosystemu
Bałtyku (w tym szczególnie słabej kondycji dorsza bałtyckiego) i przekazywać środowisku rybackiemu i naukowemu uzyskane, sprawdzone rezultaty.
3. Prowadzić konstruktywne działania na rzecz osiągnięcia konsensusu pomiędzy gospodarką morską (np. rybołówstwem, turystyką morską i nadmorską) a ochroną przyrody morza.

Panel II

Wyzwania dla przetwórstwa rybnego
Przetwórstwo rybne w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem przemysłu spożywczego. Rozwój zawdzięcza przede wszystkim skutecznemu wykorzystywaniu funduszy
europejskich. Surowcem do produkcji są głównie ryby importowane, a udział ryb z polskich połowów nie
przekracza 25%. Spożycie ryb w Polsce pomimo szerokiej gamy tradycyjnych i nowych gatunków ryb
i tzw. owoców morza jest nadal stosunkowo niewielkie i wynosi około 12kg/per capita. Przyczyną takiego
stanu rzeczy są jednak wysokie ceny ryb, oraz bardzo mocna konkurencja taniego drobiu i mięsa wieprzowego. Dla wzrostu spożycia ryb konieczna jest edukacja społeczeństwa, promocja oraz wprowadzanie łatwych do przyrządzania produktów rybnych.
Konsumenci winni mieć gwarancję zakupu produktów odpowiednio oznakowanych i niezafałszowanych. Rośnie również świadomość konsumentów wymagających, aby surowce sprzedawane czy używane do produkcji pochodziły ze zrównoważonego rybołówstwa.

Wnioski
1.

Polskie przetwórstwo ryb dysponuje obecnie wystarczającym potencjałem i jego dalszy rozwój
powinien być jakościowy, w szczególności uwzględniający wprowadzanie na rynek produktów
rybnych łatwych do przyrządzania i wykorzystujących w większym niż dotychczas stopniu ryb
świeżych.
2. Konieczne jest podniesienie spożycia ryb poprzez odpowiednią edukację i promocję, która powinna być scentralizowana, na co wskazują dotychczasowe doświadczenia.
3. Konsumenci powinni być informowani o bezpiecznych dla środowiska metodach połowu lub obróbki technologicznej ryb i owoców morza.

Podsumowanie i kierunki działań
1.

2.
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Zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską Europejskiego Funduszu Morsko
-Rybackiego na lata 20014-2020 stwarza potencjalne możliwości do dalszego rozwoju polskiego
przetwórstwa ryb, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw.
W opracowywanym Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” konieczne jest uwzględnienie
odpowiednich zapisów umożliwiających szeroką edukację społeczeństwa o korzyściach ze spożywania ryb i produktów rybnych, a także odpowiednią ich promocję, uwzględniającą szczególnie

Wnioski i postulaty

promowanie produktów posiadających certyfikaty dotyczące bezpiecznego dla środowiska połowu lub hodowli ryb.
3. Poszukiwanie sposobów zwiększenia wykorzystania ryb pelagicznych (w szczególności szprotów, przeznaczanych w dużym stopniu na paszę dla zwierząt) na cele spożywcze, z poprawą ich
dystrybucji.

Panel III

Polarny
Panel objął przedstawienie sytuacji politycznej i prawnej rejonów polarnych – Arktyki i Antarktyki,
ze szczególnym uwzględnieniem polskiej obecności oraz badań polarnych prowadzonych w tych rejonach. Założenie w 1977 roku całorocznej, nieprzerwanie działającej do dziś Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka Zachodnia)
zapoczątkowało nowy rozdział polskich badań naukowych. Posiadanie stacji antarktycznej daje Polsce status państwa konsultatywnego w Układzie Antarktycznym (13 członek Układu Antarktycznego).
Pozwala na prowadzenie ambitnych badań naukowych w rejonie polarnym. Daje Polsce m.in. możliwość wykorzystania żywych zasobów Oceanu Południowego (rybołówstwo) oraz zasobów słodkiej
wody zmagazynowanej w lodzie. Umożliwia uczestniczenie w stale rozwijającym się ruchu turystycznym w rejonie Antarktyki.

Wnioski
1.
2.

Zamknięcie Stacji im. Henryka Arctowskiego oraz zrezygnowanie z badań antarktycznych może
zagrozić polskim interesom polityczno-gospodarczym w tym ważnym rejonie świata.
W przypadku eksploatacji surowców mineralnych w rejonach polarnych (dzisiaj odbywa się to jedynie w Arktyce) konieczna jest daleko posunięta ostrożność i ochrona tego bardzo ważnego,
a jednocześnie wrażliwego ekosystemu, którego zniszczenie wpłynie znacząco na ziemski klimat,
szatę roślinną i zwierzęcą naszej planety.

Podsumowanie i kierunki działań
1.

Należy umacniać kondycję i zabezpieczać prawidłowe, całoroczne funkcjonowanie Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, ponieważ jest to: baza naukowa
a także stacja narodowa; warunek polskiej obecności w Antarktyce oraz potencjalnie
„polski przyczółek” dla załóg statków rybackich poławiających na południu naszego
globu.
2. Badania polskich naukowców w rejonie Arktyki, których rezultaty pozwalają lepiej poznawać i chronić ten unikatowy rejon, również wymagają wsparcia, w tym finansowego i organizacyjnego, by polska nauka była właściwie doceniana na międzynarodowym
forum.
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Panel IV

Akwakultura jako alternatywne źródło białka pochodzenia wodnego
Akwakultura (hodowla ryb) staje się priorytetową strategią pozyskiwania białka pochodzenia wodnego
w Unii Europejskiej i na świecie. Jest ona również ważną częścią polskiej gospodarki rybackiej z możliwościami dalszego rozwoju, ujętymi w nowej perspektywie finansowej. Jednak z przytoczonych danych
wynika, że w Unii Europejskiej i w Polsce znajduje się ona w stagnacji, z powodu barier biurokratycznych
i rosnących cen surowców paszowych.

Wnioski
1.

2.

W warunkach zarówno Unii Europejskiej jak i Polski, mimo silnego deklaratywnego wsparcia przedstawicieli władzy, akwakultura w przypadku krajów UE jest w stagnacji a nawet w regresie, podczas gdy na świecie jest jedną z najsilniej rozwijających się gałęzi gospodarki;
Mimo deklarowania dużych środków przeznaczanych na rozwój tej dziedziny gospodarki w funduszach unijnych i krajowych, w rzeczywistości skomplikowane, wręcz restrykcyjne prawo w stosunku do rybackich użytkowników wód, skutecznie hamuje rozwój akwakultury. Przepisy dotyczące
m. in. ochrony środowiska, zbyt rygorystyczne (a przez to szkodliwe dla akwakultury) interpretowanie zaleceń Ramowej Dyrektywy Wodnej, to tylko niektóre z przeszkód stojących na drodze
rzeczywistemu rozwojowi akwakultury.

Podsumowanie i kierunki działań
1.

2.

Same środki na modernizację i rozwój nie wystarczą – należy stworzyć odpowiednie warunki
prawne, zdobyć społeczne poparcie i zmienić negatywny wizerunek akwakultury rozpowszechniany przez niektóre organizacje społeczne;
Należy stworzyć strategię rozwoju akwakultury w Polsce oraz skutecznie i konsekwentnie ją realizować. Podstawą tych działań powinny być strategie rozwoju branży, opracowane przez stowarzyszenia producentów, a ich realizatorem, promotorem i obrońcą powinno być Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz z swoimi agendami we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska.

WNIOSEK Z BLOKU III:
Powołanie Komisji, składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska, mającej na celu uproszczenie i ujednolicenie przepisów i mechanizmów ograniczających rozwój rybactwa i akwakultury.
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Opiekun bloku:
Dariusz Rudziński
Prezes Zarządu Polskiego
Rejestru Statków
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Panel I

ASPEKTY PRAWNE I UBEZPIECZENIOWE W TRANSPORCIE MORSKIM
Zagadnienia będące przedmiotem obrad skoncentrowały się wokół tematyki dotyczącej aspektów prawnych i ubezpieczeniowych w prawie morskim, IMO-wskich standardów budowy statku opartych na celu
oraz wokół ochrony wód Bałtyku i energii odnawialnej. Zdiagnozowano m.in., iż transport multimodalny,
jako obszar zagadnień związanych z morzem jest zbyt przesycony regulacjami prawnymi (obowiązuje aż
dziesięć międzynarodowych konwencji dotyczących tego zagadnienia). Natomiast jego rola w ostatnich
latach istotnie wzrasta. Wzrasta także rola konwencji w sprawie umów dotyczących międzynarodowego
przewozu ładunku całkowicie lub częściowo drogą morską, znanej szerzej jako Reguły Rotterdamskie.
Zagadnienia dot. IMO i standardów budowy statków opartych na celu były kontynuacją organizowanego przez Polski Rejestr Statków S.A., Związek Armatorów Polskich oraz Administrację Morską RP Sympozjum “Safe Shipping on the Baltic Sea”. Myślą przewodnią było tu nowe podejście IMO do przepisów
towarzystw klasyfikacyjnych. Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Rezolucja MSC.290(87) IMO
z dnia 21 maja 2010 r., wprowadzająca poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia
na morzu, SOLAS 1974. Poprawki te (nowe Prawidło 3-10 w Rozdziale II-1) dotyczą stosowania opartych
na celu standardów konstrukcji (Goal Based Standards) w odniesieniu do nowobudowanych masowców
i zbiornikowców olejowych o długości 150 m i większej. Zgodnie z nowymi zasadami statki te powinny być
zaprojektowane i zbudowane tak, aby przez cały cykl swojej eksploatacji określony w projekcie, właściwie obsługiwane i utrzymywane, były bezpieczne i przyjazne dla środowiska, zarówno w stanie nieuszkodzonym, jak i w określonych stanach uszkodzenia. Nowe standardy konstrukcyjne będą obowiązywały
w odniesieniu do statków, których kontrakt na budowę podpisano w dniu 1 lipca 2016 r. lub po tej dacie.
Zwrócono również uwagę na tematy związane z polityką ekologiczną Polski w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku. Ważnym tematem była
także ochrona na Bałtyku morskich obszarów “Natury 2000” będących jego przyrodniczym potencjałem. Dyskutowano również o tym, co zalega na dnie morza i jak to wpływa na ochronę jego ekosystemu.
Stan wód Bałtyku to także nowoczesny, satelitarny monitoring. Przyszłość niezależności energetycznej
naszego kraju to dostawy paliw LNG, o zastosowaniu których w rejonie Morza Bałtyckiego dyskutowano
w ramach bloku.
W ramach tego panelu tegoroczne wystąpienia poświęcone zostały przede wszystkim tematyce
transportu multimodalnego, którego rola w ostatnich latach istotnie wzrasta oraz konwencji w sprawie
umów dotyczących międzynarodowego przewozu ładunku całkowicie lub częściowo drogą morską, znanej szerzej jako Reguły Rotterdamskie.
Istotna część tego Panelu poświęcona była tematyce związanej z ubezpieczeniami morskimi i dotyczyła - bieżącej sytuacji na rynku ubezpieczeń morskich, aspektów zarządzania w kontekście miejsca
schronienia dla statków w niebezpieczeństwie, prewencji przeciwpożarowej na statkach kontenerowych
oraz doświadczeń Port State Control z punktu widzenia prewencji szkodowej.

Wnioski
1.

Niezbędne jest stworzenie przez polską administrację morską zestawu dobrych praktyk wspomagających proces decyzyjny w zakresie udzielania statkom pomocy w tzw. miejscu schronienia,
przy jednoczesnym doposażaniu sił ratunkowych polskiej linii brzegowej w sprzęt (realność pomocy). Spodziewany wzrost ruchu tankowców, wzmożona aktywność projektów wydobywczych
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ropy i gazu z dna Bałtyku, budowa nowych terminali paliwowych zwiększa prawdopodobieństwo
scenariusza skierowania statku do miejsca w polskim obszarze odpowiedzialności.

Panel II

IMO-WSKIE STANDARDY BUDOWY STATKU OPARTE NA CELU – WERYFIKACJA PRZEPISÓW
TOWARZYSTW KLASYFIKACYJNYCH.
Mając na uwadze wielkość floty i globalne znaczenie Polskiej Żeglugi Morskiej można uznać, że przewóz
suchych ładunków masowych jest polską specjalnością. Biorąc zaś to pod uwagę, szczególnie ważny
jest aktywny udział w tworzeniu wymagań prawnych i technicznych dotyczących tego sektora żeglugi.
Zgodnie z przyjętymi przez IMO postanowieniami, każdy masowiec, którego kontrakt na budowę będzie
podpisywany po 1 lipca 2016 r. będzie musiał być budowany zgodnie z nowymi zasadami budowy statków
opartymi na celu.

Wnioski
1.

Istotne jest tworzenie wymagań prawnych i technicznych budowy statków opartych na celu w
odniesieniu do nowobudowanych masowców i zbiornikowców olejowych o długości 150 m i większej. Wprowadzenie wymaganych standardów wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi w
aspekcie technicznym, finansowym i logistycznym. Przyczyni się do proaktywnego, systemowego
podejścia do statku jako całości zarówno w odniesieniu do ładunku, jak i osób zatrudnionych na
statku. W rezultacie przyczyni się do wzrostu innowacyjności i wykorzystaniu nowych technologii w obszarze projektowania i budowy oraz stosowania procedur weryfikacji zgodności na tych
etapach.

Panel III

OCHRONA WÓD BAŁTYCKICH I ENERGETYKA ODNAWIALNA
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Panel dotyczył m.in. polityki ekologicznej państwa w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, realizowanej poprzez zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię. Istotą jej jest uwzględnienie ograniczenia negatywnego wpływu zachodzących
zmian na środowisko, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, oraz dążenie do zwiększenie
stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw energii i stworzenie warunków rozwoju energetyki rozproszonej.
Polityka ekologiczna łączy się z ochroną morskich obszarów Bałtyku objętych Programem „Natura
2000”, będący wzorem wykorzystywania przestrzeni do harmonijnego życia człowieka. Zamiast szybkich a często krótkotrwałych zysków należy szukać rozwiązań przynoszących długofalowy wzrost poziomu życia ludności. Możliwości odzyskiwania energii z wód morskich poprzez wykorzystanie wiatru,
pływów i prądów morskich, oraz falowania to nowatorskie i przyszłościowe możliwości pozyskiwania
energii na morzu. To zjawiska na które rzadko zwracamy uwagę, tak jak na rodzący się nowy sposób
napędu statków wykorzystujący paliwa LNG. Dostawy LNG to także przyszłość dla naszej niezależności energetycznej. Usuwanie zalegających wody Bałtyku sieci i innych narzędzi połowowych oraz
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zanieczyszczeń znajdowanych na jego brzegu, to przedmiot naszej troski o czyste morze. Narzędziem
będzie tworzenie map, na których zaznaczono lokalizację znajdujących się w Bałtyku wraków statków oraz innych obiektów stanowiących poważne przeszkody dla połowów ryb. Nowoczesne metody bieżącej obserwacji zmian zachodzących w ekosystemie Bałtyku, to monitoring z wykorzystaniem
technik satelitarnych. Są one nie do przecenienia w kontekście korzyści społecznych, gospodarczych,
politycznych czy turystycznych.

Wnioski
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

W obrocie prawnym funkcjonuje ok. 10 międzynarodowych konwencji, które bezpośrednio lub pośrednio regulują kwestię transportu multimodalnego. Większość z nich została przygotowana pod
auspicjami organizacji międzynarodowych takich jak IMO, CMI, UNCTAD.
Mnogość regulacji i międzynarodowy charakter transportu multimodalnego wiąże się nierzadko
z trudnościami w ustaleniu i stosowaniu właściwych reżimów prawnych.
Reguły Rotterdamskie mają pośród specjalistów europejskich zarówno zdecydowanych przeciwników, którzy w obliczu wielości klauzul wzbraniają się przed przyjęciem kolejnych regulacji, jak
również zagorzałych zwolenników, upatrujących w Regułach Rotterdamskich remedium na aktualny brak jednolitych zasad odpowiedzialności.
Przewóz multimodalny jest bezsprzecznie przyszłością transportu międzynarodowego i przyjęcie
klarownych regulacji leży w interesie zarówno przedsiębiorców, jak i pozostałych uczestników
obrotu prawnego.
Transport morski, będący kluczowym ogniwem w transporcie multimodalnym, pozostaje najpopularniejszą metodą przewożenia towarów. Udział transportu morskiego w całym rynku usług
transportowych w Europie sięga 90%. Intensywny rozwój transportu kontenerowego w ostatnich
latach, w tym projekty takie jak np. P3 Network zakładający współpracę liderów w przewozie kontenerów, zwiastuje co najmniej utrzymanie tego trendu.
Niezbędne jest stworzenie przez polską administrację morską zestawu dobrych praktyk wspomagających proces decyzyjny w zakresie udzielania statkom pomocy w tzw. miejscu schronienia,
przy jednoczesnym doposażaniu sił ratunkowych polskiej linii brzegowej w sprzęt (realność pomocy). Spodziewany wzrost ruchu tankowców, wzmożona aktywność projektów wydobywczych
ropy i gazu z dna Bałtyku, budowa nowych terminali paliwowych zwiększa prawdopodobieństwo
scenariusza skierowania statku do miejsca w polskim obszarze odpowiedzialności.
Istotne jest tworzenie wymagań prawnych i technicznych budowy statków opartych na celu w odniesieniu do nowobudowanych masowców i zbiornikowców olejowych o długości 150 m i większej. Wprowadzenie wymaganych standardów wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi
w aspekcie technicznym, finansowym i logistycznym. Przyczyni się do proaktywnego, systemowego podejścia do statku jako całości zarówno w odniesieniu do ładunku, jak i osób zatrudnionych na statku. W rezultacie przyczyni się do wzrostu innowacyjności i wykorzystaniu nowych
technologii w obszarze projektowania i budowy oraz stosowania procedur weryfikacji zgodności
na tych etapach. Konieczne jest konsekwentne realizowanie zasad określonych w polityce ekologicznej państwa w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Ochrona wód morskich i wybrzeża Bałtyku powinna być traktowana jako nasze wspólne dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.
Dostawy LNG do Polski są szansą uniezależnienia się Polski od dostaw gazu z Rosji. LNG jako
nowe paliwo napędowe m.in. dla statków ograniczy emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
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10. Bałtyk to stosunkowo niewielki akwen morski na którego jakość wód ma wpływ wiele państw
posiadające jego wybrzeże. Powinniśmy go wspólnie chronić, z uwagi na niewystarczającą wymianę wód wpływających doń z Morza Północnego nie jest w stanie samodzielnie się oczyszczać. Morze jest bardzo wrażliwe na zmiany, o czym może świadczyć np. nie do końca zrozumiały
fakt przemieszczania się ławic ryb z tradycyjnych łowisk inne rejony. Obserwacja zachodzących
zmian wszelkimi dostępnymi metodami i środkami oraz reagowanie na nie to wspólny obowiązek
państw basenu Morza Bałtyckiego.
11. Inwestycje w energetykę na wodach Bałtyku powinny być poddawane ocenie ich oddziaływania
na ekosystem. Niekontrolowane i nieodpowiedzialne inwestycje mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym.
12. Wydaje się celowym dalsze rozwijanie dyskusji na temat ochrony środowiska morskiego w ramach kolejnych edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Jest to uzasadnione w związku
z kolejnymi zmianami legislacyjnymi na szczeblu unijnym oraz międzynarodowym. Ponadto, należy dyskutować nad aspektami technicznymi standardów budowy statków w oparciu o cel, z punktu widzenia armatorów, dla których te wymogi będą się przekładały na ich pozycję rynkową.
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Warsztaty

ODRA STYMULATOREM ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZYLEGŁYCH REGIONÓW
W ASPEKCIE MIĘDZYNARODOWYM
Wnioski
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

Rzeki stanowią dobro narodowe, które należy racjonalnie i kompleksowo wykorzystywać w zakresie wszystkich funkcji (gospodarczej, transportowej, ochrony przed powodzią, ochrony środowiska).
W Europie istnieją dobre praktyki wykorzystywania funkcji transportowej rzek, traktowanych jako
dobra narodowe.
Należy przestać lekceważyć siłę gospodarki regionalnej na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Stocznie,
porty, tani ekologiczny transport oraz przygotowane kadry czekają na decyzje rządu i realizację
zapowiedzianych radykalnych zmian w zakresie wykorzystywania Odry w celach gospodarczych.
Aby dogonić Europę należy szybko niwelować opóźnienia i przestać popełniać błędy – administracyjne, prawne, technologiczne, koordynacyjne, organizacyjne i zarządcze.
Należy zaprzestać tworzenia struktur administracyjnych gospodarowania wodami na polityczne
zamówienie.
Konieczne jest nakłonienie do współpracy i koordynacji działań rządy i resorty na rzecz systemowego podejścia przy podejmowaniu decyzji dotyczących rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Szkodzi rozwojowi gospodarczemu regionów położonych w dolinach rzek sektorowe widzenie
spraw gospodarowania wodami przez poszczególne ministerstwa (Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Skarbu Państwa).
Należy przygotować się i nie utracić szans na wykorzystanie terminalu LNG jako źródła napędu
dla nowych jednostek transportu śródlądowego w świetle nowej dyrektywy unijnej.
Należy przywrócić Odrzańskiej Drodze Wodnej należne miejsca w europejskim systemie dróg wodnych śródlądowych. Odra jest rzeką międzynarodową. Łączy regiony przygraniczne i ma ogromny wpływ nie tylko na lokalne życie gospodarcze ale także na rozwój portów i całej morskiej
gospodarki.
Jest to ostatni moment aby wykorzystać fakt, iż Odrzańska Droga Wodna nadal figuruje jako międzynarodowa droga wodna i jest wpisana w TEN-T. Wraz z infrastrukturą drogową i kolejową spełnia wymóg UE o łączeniu 3 gałęzi transportu.
Szlaki śródlądowe w europejskiej strategii rozwoju transportu mają priorytet jako korytarze najbardziej proekologiczne i efektywne w połączeniach transportowych „nowych” państw członkowskich Unii Europejskiej.
Przy obecnym stanie Odrzańskiej Drogi Wodnej prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem transportu śródlądowego jest utrudnione.
Poszczególne regiony: Czechy, Górny i Dolny Śląsk, Lubuskie, odcinek Odry granicznej, ujście
Odry jednoznacznie deklarują wolę aktywizacji życia gospodarczego w oparciu o transport wodny
śródlądowy.
Zespół portów Szczecin – Police – Świnoujście stanie się beneficjentem zwiększonego obrotu
towarowego transportowanego Odrą dzięki potencjalnemu wykorzystaniu Odrzańskiej Drogi Wodnej przez kopalnie węgla i kombinaty miedziowe a także przez Zakłady Chemiczne Kędzierzyn,
Zakłady Chemiczne Police, czeski okręg Ostrawy, Terminal LNG w Świnoujściu (transport LNG
ze Świnoujścia do zakładów w górę Odry).
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15. Należy konsekwentnie realizować PROGRAM dla ODRY (2025 r).
16. Należy udrożnić Odrę poprzez doprowadzenie jej do III klasy żeglowności na całej długości,
a w przyszłości do IV klasy co umożliwi pozyskiwanie środków unijnych.
17. Należy doprowadzić do stworzenia warunków podpisania przez RP Konwencji AGN.
18. Należy podpisać z Niemcami Umowę o Odrze granicznej (cieszy fakt podjęcia przez rząd uchwały
wyrażającej zgodę na podpisanie umowy. Oczekiwana jest ostateczna szybka i skuteczna realizacja uchwały).
19. Konieczne jest, na poziomie rządowym, aktywnie przyłączenie się do czeskich działań w sprawie
budowy kanału Dunaj - Odra – Łaba.
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