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3. Słownik skrótów 

 AGN – Europejskie Porozumienie w  Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o  

Międzynarodowym Znaczeniu (tzw. Porozumienie AGN) 

 CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

 EFSI - Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych 

 CATI - Computer-Assisted Telephone Interviewing, czyli wspomagany komputerowo 

wywiad telefoniczny 

 CAWI - Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy 

pomocy strony WWW 

 IDI - ndividual In-depth Interview, czyli indywidualny wywiad pogłębiony 

 IP- Instytucja Pośrednicząca 

 IŻ – Instytucja Zarządzająca 

 MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki 

 MGMiŻŚ – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

 MI – Ministerstwo Infrastruktury 

 OP – Oś Priorytetowa 

 PI – Priorytet Inwestycyjny 

 POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 RIS – River Information Service (serwis informacji rzecznej) 

 SOR – Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju 

 TEN-T - Transeuropejska Sieć Transportowa 

 TSL – Branża transport/ spedycja/ logistyka 

 UE – Unia Europejska 

 UP – Umowa Partnerstwa 

 ZMPSiŚ - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A 
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4. Streszczenie 

Celem analizy jest ocena realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 projektów 

w obszarze transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych pod kątem ich potencjalnego 

wpływu na poprawę konkurencyjności portów morskich, poprawę stanu środowiska, poprawę 

bezpieczeństwa żeglugi oraz wzrost społeczno-gospodarczy. Analizie poddane zostały projekty 

z obszaru transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych, realizowane w perspektywie 

2007-2013 oraz perspektywie 2014-2020 ze środków UE.  

W ramach badania analizie poddano 13 projektów dofinansowanych w ramach działania 

7.5 POIiŚ 2007-2013, 37 projektów dofinansowanych w ramach działania 7.2 POIiŚ 2007-2013 

oraz 57projektów dofinansowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020, z czego: 

17 projektów morskich, 7 śródlądowych oraz 33 intermodalne. 

Działanie 3.2 POIiŚ 2014-2020 w zakresie transportu morskiego oraz śródlądowych dróg 

wodnych  stanowi kontynuację działań zapoczątkowanych przy współudziale środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Analiza danych zastanych 

wykazała, że działania POIiŚ 2007-2013 oraz 2014-2020 stanowią spójną wizję rozwoju 

transportu morskiego oraz śródlądowych dróg wodnych. 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz projekty realizowane w ramach działania 3.2 Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Rozwój transportu morskiego, 

śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych są zbieżne  z celami strategicznych 

i operacyjnych dokumentów na poziomie krajowym i europejskim. Analizowane projekty wpisują 

się przede wszystkim w Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2030, jak również 

plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych. 

Projekty dofinansowane ze środków 3 OP Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

uwzględniają potrzeby w zakresie adaptacji do zmian klimatu, co potwierdzają inwestycje 

oddziałujące na redukcję emisji CO2 i zanieczyszczeń, oszczędne śluzowanie (oszczędność wody), 

poprawę żeglowności czy przeniesienie transportu towarów z dróg na transport morski 

i śródlądowy. 

Wszystkie analizowane projekty przyczyniły się zwiększenia efektywności transportu morskiego 

i śródlądowego. Ponadto, ze statystycznego punktu widzenia, co trzeci projekt przyczynił się do 

przeniesienia transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy poprzez skrócenie 

czasu i zwiększenie zasięgu transportu morskiego i śródlądowego. 

Transport morski 

W zakresie poprawy konkurencyjności portów morskich należy zwrócić uwagę, że w ramach 

POIiŚ 2014-2020, z uwagi na potrzebę skupienia wsparcia na projektach mogących wygenerować 

największe efekty, realizowane będą inwestycje w portach w sieci bazowej TEN-T. W związku z 

czym w obszarze transportu morskiego wsparciem zostały objęte działania przyczyniające się do 

poprawy konkurencyjności portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Jak 

wynika z przeprowadzonych badań poziom konkurencyjności portów morskich wynika z 

korelacji wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, do których zaliczyć można m.in. 

infrastrukturę oraz poziom dostępności portu. Na zwiększenie poziomu konkurencyjności 

portów morskich oddziałują przede wszystkim inwestycje związane z modernizacją 

infrastruktury o znaczeniu „twardym” tj. budowa bądź przebudowa nabrzeży przeładunkowych, 

pogłębianie torów wodnych, budowa bocznic kolejowych itp. Warto zwrócić również uwagę na 

projekty o charakterze intermodalnym, które przyczyniają się do wzrostu potencjału 
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przeładunkowego portów morskich oraz ich konkurencyjności na rynku bałtyckim, poprzez 

zwiększenie zasięgu ich oddziaływania. 

Analiza projektów morskich w zakresie wpływu POIiŚ na środowisko wykazała, że projekty 

związane z budową infrastruktury portowej, m.in. do celu odbioru ścieków sanitarnych 

z jednostek pływających oraz modernizacja miejsc postojowych statków pod kątem zasilania 

w energię elektryczną stanowią efektywne narzędzie wspierające cele środowiskowe 

w działalności portowej. 

Projekty realizowane w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020 wpływają również na zwiększenie zdolności przeładunkowej 

portów, poprzez działania związane z modernizacją nabrzeży, modernizacją i rozbudową 

terminali, a także poprzez zakup urządzeń przeładunkowych. Jednakże warto zwrócić uwagę, że 

ze względu na planowany rozwój działalności polskie porty w najbliższym czasie mogą mieć 

problem z rozładowaniem i przeładowaniem części ładunków do nich docierających, co potęguje 

działania mające na celu usprawnienie systemu zarządzania ładunkiem w porcie czy systemu 

dostawy ładunków. Aktualnie skala tych działań jest wystarczająca, jednakże ze względu na 

rosnący trend przeładunku towarów  - niezbędny jest konsekwentny rozwój portów morskich. 

Zintegrowanie projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ z projektami innych gałęzi 

transportu (drogowy, kolejowy i miejski), realizowane jest dzięki projektom uwzględniającym 

działania związane z zainstalowaniem inteligentnych systemów transportowych,  modernizacją  

infrastruktury technicznej w portach, zwiększeniem zdolności przeładunkowej w portach 

intermodalnych, czy długością wybudowanych, przebudowanych i zmodernizowanych dróg 

dostępowych do portu. 

W kontekście rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz lądu 

oraz połączenie z centrami logistycznymi realizowane działania obejmują przede wszystkim 

modernizacje samych portów (m.in. modernizacje infrastruktury czy pogłębianie torów 

wodnych). Aktualnie skala tych działań jest wystarczająca, jednakże ze względu na rosnący trend 

przeładunku towarów  - niezbędny jest konsekwentny rozwój portów morskich. 

Śródlądowe drogi wodne 

Na niewielkie wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych w przewozach ogółem wpływa słaby 

stan infrastruktury technicznej na drogach wodnych oraz niepewność związana z warunkami 

żeglugowymi – niskie stany wody powodujące niespełnienie głębokości tranzytowych na 

niektórych fragmentach śródlądowych dróg wodnych. 

Konieczność poprawy parametrów żeglugi wynika przede wszystkim ze zobligowania Polski 

konwencją AGN do zapewnienia odpowiednich parametrów klasyfikacyjnych na drogach 

wodnych należących do sieci Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o  Międzynarodowym 

Znaczeniu. Projekty realizowane w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 wpłyną na 

modernizację fragmentów śródlądowych dróg wodnych oraz portów, co w konsekwencji 

spowoduje wzrost ich klasy żeglugowej. Ponadto prace modernizacyjne wpływające na poprawę 

parametrów żeglugi oraz rozwijanie systemu RIS na odcinku ujściowym Odry oddziaływać będą 

również na bezpieczeństwo dróg śródlądowych oraz towarzyszącej infrastruktury (np. oznaczeń, 

które muszą spełniać standardy bezpieczeństwa według obecnych przepisów). 

W zakresie dostosowania rzek do parametrów III klasy dróg wodnych w ramach działania 

3.2 POIiŚ 2014-2020 na śródlądowych drogach wodnych przewidziano projekty na rzecz 

poprawy ich parametrów eksploatacyjnych, w tym ich podniesienia na wybranych odcinkach 
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Odrzańskiej Drogi Wodnej do III klasy drogi wodnej. Ponadto realizowane projekty dążą do 

stworzenia spójnej sieci transportowej, gdzie porty rzeczne będą odgrywały kluczowa rolę. 

Poprawa stanu środowiska będąca następstwem realizacji projektów związanych z rozwojem 

śródlądowych dróg wodnych wynika głównie z założeń programów realizowanych w Polsce, 

związanych z retencją wód opadowych. Obserwowany deficyt wody pogłębia okresy, w czasie 

których rosną koszty  prowadzenia żeglugi śródlądowej. W związku z czym realizacja inwestycji 

typu „modernizacja stopnia wodnego” powinna przede wszystkim spełniać cel powiększenia 

retencji wodnej kraju, a przy okazji realizować cele uwzględniające np. podwyższenia klasy 

wodnej. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań i analiz do inwestycji priorytetowych na śródlądowych 

drogach wodnych należy zaliczyć modernizację zabudowy dolnego odcinka Wisły (od Bydgoszczy 

do Gdańska) oraz drogi wodnej Wisła – Odra (od Bydgoszczy do Kostrzyna). Natomiast wśród 

działań, które należy implementować w przyszłej perspektywie finansowej, wyszczególnić należy 

przede wszystkim: uwzględnianie planów i strategii regionalnych i europejskich; uwzględnianie 

zasady zrównoważonego rozwoju oraz zmian klimatycznych – podążanie za problemami XXI 

wieku; komplementarność projektów; wykorzystywanie nowoczesnych technologii – kierunek 

wyznaczony przez bardziej rozwinięte kraje z żeglugą, tj. green-energy, RIS, autonomiczne 

jednostki. 
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5. Summary 

The main objective of the analysis was the assessment of projects implemented under Measure 

3.2 of OPI&E (2014-2020) concerning the maritime transport and inland waterways in terms of 

the scope of their impact on improving the competitiveness of seaports, state of the environment, 

safety of sailing and the socio-economic growth. Conducted analysis concerned projects in the 

area of maritime transport and inland waterways implemented from EU funds in the 2007-2013 

and the 2014-2020 financial perspectives.  

The research included the analysis of 13 projects co-financed under Measure 7.5 of OPI&E (2007-

2013), 37 projects co-financed under Measure 7.2 of OPI&E (2007-2013) and 57 projects co-

financed under Measure 3.2 of OPI&E (2014-2020) - 17 maritime projects, 7 projects involving 

inland waterways and 33 intermodal projects. 

Measure 3.2 OPI&E (2014-2020) in the area of maritime transport and inland waterways is a 

continuation of activities initiated with the co-operation of the 2007-2013 Operational 

Programme Infrastructure and Environment (OPI&E). The analysis of available data resulted in 

the conclusion that the activities of the OPI&E 2007-2013 and 2014-2020 constitute a coherent 

vision of the development of maritime transport and inland waterways. 

As the result of conducted analysis it shall be stated that projects implemented under Measure 3.2 

of the OPI&E (2014-2020) concerning Development of maritime transport, inland waterways and 

multimodal connections are consistent with the strategic and operational objectives of national 

and European documents. Projects subjected to the analysis constitute mainly part of the 2030 

Programme for the development of Polish seaports and plans for the development of inland 

waterways. 

Projects co-financed from the PA 3 of the OPI&E include measures concerning the needs in the 

scope of adaptation to climate change, which is confirmed by investments affecting the reduction 

of CO2 emissions and pollution, water saving, improvement of navigability or transfer of goods 

from roads to sea and inland transport. 

All analysed projects contributed to the increase of the maritime and inland transport efficiency. 

Furthermore, every third project has contributed to shifting freight transport from roads to sea 

and inland waterway transport by reducing needed time and increasing its range. 

Maritime transport 

In terms of improving the competitiveness of seaports, investments in ports in the TEN-T core 

network will be implemented under OPI&E (2014-2020) given the need to focus the support on 

projects that can generate the most considerable effects. Therefore, in the scope of maritime 

transport, support has been provided to activities contributing to the improvement of the 

competitiveness of seaports in Gdańsk, Gdynia, Szczecin and Świnoujście. The research shows that 

the level of competitiveness of seaports results from the correlation of numerous internal and 

external factors, including the infrastructure and the availability of ports. The increase in the 

competitiveness of seaports is primarily affected by investments related to the modernisation of 

significant infrastructure, primarily including construction or reconstruction of transhipment 

quays, dredging of fairways, construction of railway sidings, and others. Attention shall also be 

drawn to intermodal projects that contribute to increasing the transhipment potential of seaports 

and their competitiveness on the Baltic market by increasing their impact. 

Conducted analysis of projects regarding the impact of OPI&E on the environment showed that 

projects related to the construction of port infrastructure, including the purpose of receiving 
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sanitary sewage from vessels and modernisation of parking spaces for ships in terms of power 

supply, are an effective measure supporting environmental objectives. 

Projects implemented under Measure 3.2 of the OPI&E (2014-2020) increase also the port 

handling capacity through activities related to the modernisation of quays, modernisation and 

expansion of terminals, and the purchase of transhipment equipment. However, due to the 

planned development of operations, Polish ports may soon face a problem with unloading and 

reloading part of the cargo, which intensifies activities aimed at improving the cargo management 

system in the port or the cargo delivery system. 

The integration of projects implemented under Measure 3.2 of the OPI&E with projects of other 

modes of transport (road, rail and urban) is conducted due to the projects including activities 

resulting in an installation of intelligent transport systems, modernisation of technical 

infrastructure in ports, the increase of the reloading capacity in intermodal ports, or the length of 

built, rebuilt and modernised access roads to the port. 

Given the development of infrastructure facilitating the access to ports from the sea and land and 

the connection with logistics centres, implemented activities include, above all, modernisation of 

ports (including modernisation of infrastructure and deepening the fairways). Currently, the scale 

of these activities is sufficient, however, due to the growing trend of transhipment of goods it is 

necessary to consistently develop seaports. 

Inland waterways 

The low use of inland waterways in transportation is affected by the relatively negative state of 

the technical infrastructure on waterways and uncertainty related to shipping conditions, 

considering the fact that low water levels result in a failure to meet transit depths on some parts 

of inland waterways. 

The need to improve navigation parameters results primarily from Poland's obligation under the 

AGN Convention to ensure adequate classification parameters on waterways belonging to the 

network of Main Inland Waterways of International Importance. Projects implemented under 

measure 3.2 of OPI&E (2014-2020) will affect the modernisation of fragments of inland 

waterways and ports, which will consequently increase their shipping class. Moreover, 

modernisation works affecting the improvement of navigation parameters on the Odra estuary 

section will also positively affect the safety of inland waterways and the accompanying 

infrastructure (e.g. markings that must meet safety standards according to current regulations). 

Under 3.2 OPI&E (2014-2020) projects in the scope of adapting rivers to the parameters of the III 

class of waterways were planned to improve their operational parameters, including raising them 

on selected sections of the Odra Waterway to the III class of the waterway. Furthermore, ongoing 

projects shall result in a coherent transport network, with river ports increasing their significance. 

The improvement of the state of the environment due to the implementation of projects related 

to the development of inland waterways results primarily from the objectives of programmes 

implemented in Poland in the scope of rainwater retention. Observed water deficit deepens the 

periods during which the costs of inland navigation increase, therefore, the implementation of 

investments such as "modernisation of the barrage" should meet the objective of increasing the 

water retention of the country, and at the same time pursue objectives including, for example, 

increasing the water class. 

According to conducted research and analyses, the priority investments on inland waterways 

include modernisation of infrastructure in the lower section of the Vistula (from Bydgoszcz to 

Gdańsk) and the Vistula - Odra waterway (from Bydgoszcz to Kostrzyn). The priority measures to 
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be implemented in the future financial perspective should include: ensuring the coherence with 

regional and European plans and strategies; implementing the principle of sustainable 

development and climate change - following the modern problems of this century; ensuring 

complementarity of projects; using modern technologies (following the direction set by countries 

more developed in the area of shipping), i.e. green-energy and autonomous units. 
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6. Wprowadzenie 

6.1. Cel i zakres badania 

Celem analizy jest ocena realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 projektów 

w obszarze transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych pod kątem ich potencjalnego 

wpływu na poprawę konkurencyjności portów morskich, poprawę stanu środowiska, poprawę 

bezpieczeństwa żeglugi oraz wzrost społeczno-gospodarczy. Analizie poddane zostały projekty 

z obszaru transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych, realizowane w perspektywie 

2007-2013 oraz perspektywie 2014-2020 ze środków UE. 

 

Do celów analizy projektów morskich i śródlądowych zaliczyć można: 

 ocenę realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ projektów pod kątem ich wpływu na 

poprawę konkurencyjności portów morskich, 

 ocenę realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ projektów pod kątem ich wpływu na 

poprawę stanu środowiska, 

 ocenę realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ projektów pod kątem ich wpływu na 

poprawę stanu bezpieczeństwa żeglugi, 

 ocenę integracji projektów 3.2 POIiŚ z projektami innych gałęzi transportu (transport 

drogowy, kolejowy i miejski) na podstawie projektów realizowanych w ramach 

perspektywy 2007-2013 oraz projektów perspektywy 2014-2020, 

 określenie sposobu, w jaki inwestycje podejmowane w działaniu 3.2 przyczyniają się do 

realizacji celów szczegółowych Priorytetu Inwestycyjnego 7.ii – rozwój i usprawnienie 

przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów 

transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń 

multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania 

zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej1, 

 ocenę warunków, które należy spełnić w kontekście przeniesienia transportu 

towarowego, z dróg na inne zrównoważone formy transportu, w tym transport morski 

i śródlądowy, 

 ocenę infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza (m.in.: falochrony,  

tory wodne i podejściowe) oraz lądu (linie kolejowe i drogi dojazdowe), połączenie z 

centrami logistycznymi pod kątem stanu obecnego i możliwości ich rozwoju, 

 ocenę potrzeb inwestycyjnych na rzecz poprawy warunków nawigacyjnych oraz rozwoju 

infrastruktury transportowej umożliwiających efektywny transport wodny śródlądowy. 

 

Analizą objęte zostały projekty realizowane w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 dotyczące 

obszaru transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych oraz projekty realizowane w tych 

obszarach finansowane ze środków POIiŚ 2007-2013. 

                                                             
1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
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6.2. Pytania badawcze 

Analiza projektów morskich i śródlądowych realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 

2014-2020, pod kątem ich wpływu na rozwój transportu wodnego, wpływu na środowisko oraz 

bezpieczeństwo umożliwiła opracowanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

 

1. W jaki sposób wdrażane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 

w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych wpisują się w cele 

określone w dokumentach strategicznych krajowych i europejskich? 

2. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 

w transporcie morskim przyczyniają się do poprawy konkurencyjności portów morskich? 

3. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 

w zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych przyczyniają się do 

poprawy stanu środowiska? 

4. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 

w zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych przyczyniają się do 

poprawy parametrów żeglugi? 

5. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 

w zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych przyczyniają się do 

poprawy bezpieczeństwa żeglugi? 

6. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 

w transporcie morskim przyczyniają się do zwiększenia zdolności przeładunkowej 

portów? 

7. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 w zakresie 

transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych wpisują się w cel dot. adaptacji do 

zmian klimatu oraz promowania zrównoważonego rozwoju? 

8. Czy i w jaki sposób projekty realizowane w ramach działania 3.2 POIiŚ są zintegrowane 

z projektami innych gałęzi transportu (drogowy, kolejowy i miejski)? 

9. Czy i w jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 

w obszarze śródlądowych dróg wodnych przyczyniają się do dostosowania rzek do 

parametrów III klasy dróg wodnych? 

10. Czy realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 projekty są komplementarne 

w stosunku do projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013 i jaka jest ich 

wartość dodana? 

11. Jaki jest wpływ realizowanych projektów na aktywność gospodarczą w otoczeniu 

realizowanych projektów? 

12. Jakie inne zmiany pozytywne i/lub negatywne wystąpią/wystąpiły w wyniku 

realizowanych projektów? 

13. W jaki sposób wdrażane w ramach działania POIiŚ 2007-2013 inwestycje w transporcie 

morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych przyczyniły się do przeniesienia 

transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy? 

14. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby proces przenoszenia transportu towarowego 

z dróg na transport morski i śródlądowy uległ przyspieszeniu? 

15. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 

w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych przyczyniły się do 
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rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz lądu oraz 

połączenie z centrami logistycznymi? 

16. W jaki sposób realizacja inwestycji w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych 

dróg wodnych w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 może przyczynić się do dalszego 

rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz lądu oraz  

połączenie z centrami logistycznymi? 

17. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 

w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych przyczyniły się do 

rozwoju infrastruktury portowej oraz zaplecza portów? W jaki sposób realizacja tych 

inwestycji może przyczynić się do dalszego rozwoju infrastruktury portowej oraz 

zaplecza portów? 

18. Jakie można wskazać potrzeby inwestycyjne na rzecz poprawy warunków nawigacyjnych 

oraz rozwoju infrastruktury transportowej umożliwiające efektywny transport wodny 

śródlądowy? 

19. W jaki sposób realizacja inwestycji w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych 

dróg wodnych w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 przyczyniła się do poprawy 

wodnych połączeń transportowych z innymi krajami członkowskimi? 

20. Jakie można wskazać dobre praktyki dotyczące realizacji inwestycji w transporcie 

morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych w ramach działania 3.2. POIiŚ 

2014-2020? 

21. Na jakie problemy natrafiano podczas realizacji inwestycji w transporcie morskim 

i w obszarze śródlądowych dróg wodnych w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020? 

22. Jakie działania podejmowano w celu rozwiązania problemów napotkanych podczas 

realizacji inwestycji w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych 

w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020? 
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7. Opis metodologii badania 

W ramach metodologii badania zastosowana została analiza danych zastanych; metody logiczne; 

badanie CAWI/CATI z beneficjentami i wnioskodawcami Działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 oraz 

z beneficjentami POIiŚ 2007-2013, którzy realizowali projekty z obszaru transportu morskiego 

i śródlądowych dróg wodnych, z przedstawicielami IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, 

ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, IP POIiŚ 2014 2020, z interesariuszami działania 

3.2. POIiŚ innymi niż wskazani w pozostałych grupach respondentów badania CAWI/ CATI; 

badanie IDI z beneficjentami i wnioskodawcami Działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 oraz 

z beneficjentami POIiŚ 2007-2013, którzy realizowali projekty z obszaru transportu morskiego 

i śródlądowych dróg wodnych, z przedstawicielami IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, 

ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, IP POIiŚ 2014-2020; studia przypadków (case 

study); panel delficki, benchmarking oraz panel ekspercki. 

 

7.1. Analiza danych zastanych (desk research) 

Analiza danych zastanych została przeprowadzona w zakresie dokumentów źródłowych oraz 

danych statystycznych, danych z projektów POIiŚ 2007-2013 oraz POIiŚ 2014-2020, obejmie 

w szczególności:  

 

 Informacje z wniosków o dofinansowanie dot. analiz kosztów i korzyści projektowanych 

przedsięwzięć, studia wykonalności oraz dane z projektów POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-

2020,  

 Dane wskaźnikowe POIiŚ 2007-2013, POIiŚ 2014-2020 (wskaźniki produktu i rezultatu 

z poziomu projektów gromadzone w SL2014 oraz wskaźniki rezultatu strategicznego),  

 Branżowe dane kontekstowe,  

 Branżową wiedzę ekspercką.  

 

Analiza danych zastanych uwzględniała m.in. następujące źródła: 

 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

 Szczegółowy opis osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020 wraz z załącznikami  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  

 Szczegółowy opis osi priorytetowych PO IiŚ 2007-2013 wraz z załącznikami  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (CPR)  

 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 

ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich 

i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji 

w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 

szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz 

w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006  

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  

 Unijna strategia na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu (tj. Strategii EU 2020 i dostępnych informacji nt. dotyczących PO 

IiŚ 2014-2020 zapisów dokumentów stanowiących jej kontynuację)  

 Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 (UP 2014-2020)  

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.)  

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.  

 Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku 

 Aktualne (projekty) strategii stanowiących instrumenty realizacji SOR oraz dokumentów 

wykonawczych do tych strategii, w tym: Program wieloletni ws. przeciwdziałania suszom 

i powodziom – projekt i Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych 

w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030  

 Dokumenty istotne dla wdrażania PO IiŚ 2014-2020, tj. m.in.: Wykaz projektów 

zidentyfikowanych (Załącznik nr 5 do SzOOP PO IiŚ 2014-2020),  

 Wyniki badań ewaluacyjnych lub innych analiz związanych tematycznie z przedmiotem 

zamówienia (w tym m.in.: „Badanie ex-post wsparcia sektora transportu w POIiŚ 2007-

2013”, „Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego POIiŚ 

2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram 

i rezerwy wykonania w zakresie osi POIiŚ 2014-2020 wdrażanych przez CUPT”, 

„Mechanizmy działania interwencji w transport w ramach Narodowych Strategicznych 

Ram Odniesienia 2007-2013 - edycja 2018” oraz „Ocena programu pomocy publicznej na 

realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego”),  

 Inne dokumenty i opracowania zidentyfikowane przez Wykonawcę: 

o Siatka analityczna dotycząca infrastruktury nr 1 – ogólna siatka analityczna, 

o Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów 

dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych 

i połączeń multimodalnych, 

o Regulaminy konkursów. Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, 

śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, 
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o Raport końcowy. Efekty transportowe interwencji wspartych w ramach NSRO 

2007-2013, 

o Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Prezentacja MGMŻŚ 

podczas konferencji pt. „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju”, 

o Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020. Realizowany w ramach Inicjatywy 

Odpowiedzialny Transport 2014-2020. 

 

7.2. Metody logiczne 

Metody logiczne polegają na prowadzeniu wnioskowania przez ekspertów w oparciu o dostępne 

dane oraz własną wiedzę i doświadczenie. Aby możliwe było zastosowanie metod logicznych, 

konieczne jest przeprowadzenie ilościowej i jakościowej analizy pozyskanych danych: 

 

 Analiza ilościowa została przeprowadzona dla zmiennych ilościowych oraz dla danych 

jakościowych, które zostały zamienione na dane ilościowe poprzez przypisane 

odpowiedzi do przyjętych kategorii. Kategoryzacja jest możliwa w przypadku, gdy 

odpowiedzi jakościowe są dość krótkie i prezentują konkretną myśl. 

 Analiza jakościowa zostanie przeprowadzona po przeprowadzeniu analizy ilościowej. 

Członkowie Zespołu Badawczego poddadzą analizie eksperckiej poszczególne 

wypowiedzi respondentów o charakterze otwartym, wyciągną wnioski oraz sporządzą 

rekomendacje. 

 

7.3. Badanie CAWI/CATI z beneficjentami i wnioskodawcami Działania 3.2. POIiŚ 

2014-2020 oraz z beneficjentami POIiŚ 2007-2013, którzy realizowali projekty 

z obszaru transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych 

W badaniu uczestniczyli beneficjenci i wnioskodawcy Działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 oraz 

beneficjenci POIiŚ 2007-2013, którzy realizowali projekty z obszaru transportu morskiego 

i śródlądowych dróg wodnych. Zaproszenie do badania CAWI zostało skierowane do wszystkich 

przedstawicieli badanej populacji. 

 

Zaproszenie do badania CAWI zostało skierowane do wszystkich przedstawicieli badanej 

populacji. E-maile przypominające o badaniu CAWI zostały skierowane do wszystkich 

potencjalnych respondentów, którzy nie zareagowali na zaproszenie do badania CAWI, 

a następnie Wykonawca skontaktował się telefonicznie w celu realizacji badania CATI ze 

wszystkimi potencjalnymi respondentami, którzy do tej pory nie wzięli udziału w badaniu. 

 

Zastosowanie ankiety internetowej, oferującej pełną anonimowość, pozwoliło na uzyskanie 

pełniejszych informacji na temat zagadnień poruszanych w badaniu, a zwłaszcza na pytania 

delikatnej natury, na które respondenci niechętnie udzielają odpowiedzi, gdy mają kontakt  

z ankieterem. Technika CATI pozwoliła na dotarcie z badaniem do osób, które ignorują ankiety 

internetowe, za to są skłonne do wzięcia udziału w wywiadzie, gdy zostaną o to poproszone przez 

ankietera. Podejście mixed-mode, wykorzystujące te dwie techniki badawcze, umożliwia 

osiągnięcie wysokiej responsywności, w związku z tym zostanie wykorzystane przez Wykonawcę 
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w ramach niniejszej ewaluacji, aby zminimalizować ryzyko nieosiągnięcia zakładanej próby 

badawczej. 

 

Zaproszenie do badania otrzymało 66 beneficjentów i 3 wnioskodawców, natomiast ostatecznie 

badanie techniką CAWI/CATI z beneficjentami i wnioskodawcami zostało zrealizowane na próbie 

40 respondentów.  

7.4. Badanie CAWI/CATI z przedstawicielami IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. 

transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, IP POIiŚ 2014-2020 

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, ministra 

właściwego ds. gospodarki morskiej, IP POIiŚ 2014-2020. 

 

Wykonawca skontaktował się z instytucjami, których przedstawiciele mieli zostać objęci 

badaniem, jak również przeprowadził konsultacje z Zamawiającym w celu wypracowania listy 

osób, które zostaną zaproszone do badania. Zaproszenie do badania CAWI zostało skierowane do 

wszystkich potencjalnych respondentów z opracowanej listy. E-maile przypominające o badaniu 

CAWI zostały skierowane do wszystkich potencjalnych respondentów, którzy nie zareagowali na 

zaproszenie do badania CAWI, a następnie Wykonawca skontaktował się telefonicznie w celu 

realizacji badania CATI ze wszystkimi potencjalnymi respondentami, którzy do tej pory nie wzięli 

udziału w badaniu.  

 

Zaproszenie do udziału w badaniu zostało wysłane do 6 potencjalnych respondentów 

(Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Klimatu, 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury), natomiast 

ostatecznie badanie techniką CAWI/CATI z przedstawicielami IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. 

transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, IP POIiŚ 2014 2020 zostało 

zrealizowane na próbie 4 respondentów. 

 

7.5. Badanie CAWI/ CATI z interesariuszami działania 3.2. POIiŚ innymi niż 

wskazani w pozostałych grupach respondentów badania CAWI/ CATI 

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele takich podmiotów jak: Urzędy morskie, Zarządy Portów 

Morskich – Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, ww. miasta portowe - jednostki samorządu 

terytorialnego miast na prawach powiatu oraz ich jednostki organizacyjne, PKP PLK S.A., służby 

ratownicze (ratownictwo techniczne), w tym Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, 

Komenda Główna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, komendy wojewódzkie 

Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” - PGW Wody Polskie, urzędy żeglugi 

śródlądowej. Zaproszenie do badania CAWI zostały skierowane do wszystkich przedstawicieli 

badanej populacji. 

 

Zaproszenie do badania CAWI zostało skierowane do wszystkich przedstawicieli badanej 

populacji. E-maile przypominające o badaniu CAWI zostały skierowane do wszystkich 
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potencjalnych respondentów, którzy nie zareagowali na zaproszenie do badania CAWI, 

a następnie Wykonawca skontaktował się telefonicznie w celu realizacji badania CATI ze 

wszystkimi potencjalnymi respondentami, którzy do tej pory nie wzięli udziału w badaniu. 

 

Zaproszenie do badania otrzymało 26 przedstawicieli interesariuszy, natomiast ostatecznie 

badanie techniką CAWI/CATI z interesariuszami zostało zrealizowane na próbie 

16 respondentów. 

7.6. Badanie IDI z beneficjentami i wnioskodawcami Działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 

oraz z beneficjentami POIiŚ 2007-2013, którzy realizowali projekty z obszaru 

transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych 

W badaniu uczestniczyli beneficjenci i wnioskodawcy Działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 oraz 

beneficjenci POIiŚ 2007-2013, którzy realizowali projekty z obszaru transportu morskiego 

i śródlądowych dróg wodnych. 

 

Struktura próby: 

 

 5 wywiadów z przedstawicielami beneficjentów działania 3.2. POIiŚ 2014-2020; 

 5 wywiadów z przedstawicielami wnioskodawców działania 3.2. POIiŚ 2014-2020; 

 5 wywiadów z przedstawicielami beneficjentów POIiŚ 2007-2013, którzy realizowali 

projekty z obszaru transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych. 

 

Przy doborze podmiotów do badania Wykonawca zadbał o jak największe ich zróżnicowanie (ze 

względu na typ beneficjenta, lokalizację beneficjenta, liczbę pracowników) Dobór podmiotów 

objętych badaniem został uzgodniony z Zamawiającym. 

 

Ostatecznie w badaniu IDI udział wzięło 15 podmiotów. 

 

7.7. Badanie IDI z przedstawicielami IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, 

ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, IP POIiŚ 2014 2020 

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, ministra 

właściwego ds. gospodarki morskiej, IP POIiŚ 2014-2020. 

 

Struktura próby:  

 1 wywiad z przedstawicielem IZ POIiŚ 2014-2020; 

 2 wywiady z przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, w tym: 

1 wywiad z przedstawicielem ministerstwa odpowiedzialnym za gospodarkę morską oraz 

1 wywiad z przedstawicielem ministerstwa odpowiedzialnym za żeglugę śródlądową; 

 1 wywiad z przedstawicielem IP POIiŚ 2014-2020. 

 

Dzięki zrealizowaniu zaproponowanej struktury próby w badaniu uwzględnione zostały 

zróżnicowane punkty widzenia – zarówno punkt widzenia beneficjentów, którzy zakończyli 
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realizację projektów, jak i beneficjentów, którzy realizują je obecnie bądź jedynie planowali ich 

realizację. 

Ostatecznie w badaniu IDI udział wzięło 4 respondentów, zgodnie z przedstawioną próbą 

badawczą. 

7.8. Studia przypadków (case study) 

Studium przypadku to wszechstronny opis badanego zjawiska. Metoda ta ma charakter 

empiryczny, ponieważ analizuje i ocenia zjawiska zachodzące w rzeczywistości. Studium 

przypadku jest stosowane zwłaszcza dla tematów badawczych o charakterystyce opisowej – daje 

wówczas odpowiedzi na pytania „co, kiedy, gdzie i w jaki sposób się wydarzyło”. Metoda studium 

przypadku umożliwia dokonanie pogłębionej analizy badanego zagadnienia i zaprezentowanie 

jego specyfiki na podstawie zgromadzonych informacji.  

 

W związku z tym, że wiedza pozyskana na skutek realizacji analizy desk research i badania 

CAWI/CATI może nie być wystarczająca do sporządzenia odpowiedniej jakości case study – 

w związku z tym Wykonawca skontaktował się z beneficjentami projektów wytypowanych do 

case study w celu pozyskania dodatkowych informacji. 

 

Case study zostały przeprowadzone z wykorzystaniem projektów realizowanych w obszarze 

transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych w ramach POIiŚ 2007-2013 oraz działania 

3.2. POIiŚ 2014-2020. 

 

Struktura próby 

 1 projekt w obszarze transportu morskiego zrealizowany w ramach POIiŚ 2007-2013 - 

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku 

wodnego na Martwej Wiśle i Motławie;  

 1 projekt w obszarze transportu morskiego zrealizowany w ramach działania 3.2. POIiŚ 

2014-2020 - Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku;  

 1 projekt w obszarze śródlądowych dróg wodnych zrealizowanych w ramach POIiŚ 2007-

2013 - Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – 

przystosowanie do III klasy drogi wodnej; 

 1 projekt w obszarze śródlądowych dróg wodnych zrealizowanych w ramach działania 

3.2. POIiŚ 2014-2020 - Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w 

zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II.  

 

Dzięki zastosowaniu celowego doboru próby w badaniu wzięły udział osoby, które dostarczyły 

użytecznej w kontekście celów ewaluacji wiedzy. 
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7.9. Panel delficki 

W panelu delfickim udział wzięło 6 ekspertów z dziedziny transportu morskiego i śródlądowych 

dróg wodnych. Eksperci zostali wybrani ze względu na doświadczenie zawodowe oraz dorobek 

naukowy związany z tematyką badania. Do badania zostały zaproszone osoby, które posiadają co 

najmniej 5-letnie doświadczenie z dziedziny transportu morskiego i śródlądowych dróg 

wodnych. 

 

7.10. Benchmarking 

Do badania wytypowano 2 kraje członkowskie Unii Europejskiej, w których efektywnie 

realizowane były projekty z obszaru transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych, 

dofinansowane ze środków unijnych. W celu porównania osiągniętych efektów, założeń oraz 

sposobów realizacji działań w przypadku każdego z krajów wskazano po dwa projekty. 

 

Struktura próby: 

 Polska 

o POIiŚ 2007-2013 - Projekt: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin 

(Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”; 

o POIiŚ 2014-2020 - Projekt: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów 

wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie 

Gdynia - etapy II i III; 

 Cypr 

o 2007-2013 - Projekt: „ Upgrade of Limassol port will allow major Cypriot shipping 

hub to accommodate more and larger ships 2”; 

o  2014-2020 - Projekt: “Better road links for Cyprus’s main port 3”; 

 Włochy 

o 2007-2013 - Projekt: Major overhaul at the Port of Naples to boost safety, 

operations and environment4; 

o 2014-2020 - Projekt: Better rail connections between Italy’s Tyrrhenian and 

Adriatic seaports5. 

 

                                                             
2  https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/cyprus/upgrade-of-limassol-port-will-allow-major-cypriot-
shipping-hub-to-accommodate-more-and-larger-ships 
3 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/cyprus/better-road-links-for-cypruss-main-port 
4 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/major/italy/major-overhaul-at-the-port-of-naples-to-boost-
safety-operations-and-environment 
5  https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/major/italy/better-rail-connections-between-italys-
tyrrhenian-and-adriatic-seaports 
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7.11. Panel ekspercki 

W panelu eksperckim udział wzięli eksperci z dziedziny transportu morskiego i śródlądowych 

dróg wodnych (spoza Zespołu Badawczego Wykonawcy), przedstawiciele instytucji 

zaangażowanych w realizację POIiŚ (Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej), 

przedstawiciele ministra właściwego ds. transportu i ministra właściwego ds. gospodarki  

morskiej i żeglugi śródlądowej. 

 

W panelu eksperckim udział wzięło 9 uczestników. 

 

8. Wyniki badania 

8.1. Podsumowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

8.1.1. POIiŚ 2007-2013 

W ramach działania 7.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

wspartych zostało 13 projektów: 

 Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław - 

przystosowanie do III kl. drogi wodnej 

 Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej 

 Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - 

przystosowanie do III kl. drogi wodnej 

 Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III kl. drogi wodnej 

 Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - województwo 

dolnośląskie 

 Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III kl. drogi wodnej, 

Etap I 

 Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, województwo 

opolskie - prace przygotowawcze 

 Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW 

Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II - prace przygotowawcze 

 Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry - prace przygotowawcze 

 "Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej w celu zimowego 

lodołamania - prace przygotowawcze" 

 Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa 

i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc 

do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – prace przygotowawcze 

 Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze 

 Modernizacja i budowa obiektów hydrotechnicznych na Odrze skanalizowanej - prace 

przygotowawcze 

 

Wartość ogółem projektów realizowanych w ramach działania 7.2 POIiŚ 2007-2013 wyniosła 

1 652 821 172,04 zł z czego dofinansowanie ze środków POIiŚ wynosiło 1 312 893 808,87 zł. 
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W ramach działania 7.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

wspartych zostało  37 projektów: 

 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 

 Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, 

strona wschodnia i zachodnia 

 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku 

wodnego na Martwej Wiśle i Motławie" 

 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 

 Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 

 Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu 

 Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia 

 Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia 

 Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia 

 Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap II 

 Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i 

kolejowym w Porcie Gdynia 

 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I - przebudowa 

falochronu wschodniego 

 Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap I Nabrzeże Rumuńskie - Faza I 

 Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I 

 Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu - miejsca 

postojowe 

 Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu 

 Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie 

- oznakowanie nawigacyjne 

 Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie 

w Szczecinie 

 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku 

wodnego na Motławie 

 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m - prace 

przygotowawcze 

 Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I 

 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) 

- FAZA I 

 Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia 

 Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) etap IIA 

 Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 

 Zakup sprzętu pomiarowego oraz ratowniczego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i 

Świnoujście S.A. 

 Budowa statku ratowniczego I kat. typu SAR–3000/III 

 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego 

Miasta) 

 Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych 

i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych 

 Wymiana taboru pływającego Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku 
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 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) 

- PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 Inwestycje wpływające na wzrost poziomu bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk 

 Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego - prace przygotowawcze 

 Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym - prace 

przygotowawcze 

 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III - prace 

przygotowawcze 

 Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation - prace 

przygotowawcze 

 Wymiana taboru pływającego i lotniczego Urzędu Morskiego w Gdyni - prace 

przygotowawcze 

 

Wartość ogółem projektów realizowanych w ramach działania 7.5 POIiŚ 2007-2013wyniosła 

3 753 517 669,45 zł z czego dofinansowanie ze środków POIiŚ wynosiło 2 681 324 339,22 zł. 

8.1.2. POIiŚ 2014-2020 

Na dzień tworzenia przedmiotowego raportu: w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wspartych zostało 57 projektów, z czego: 

 17 projektów morskich: 

o Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków 

w Porcie Gdynia 

o Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL 

o Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia 

o Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa 

o Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku 

o Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m 

o Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku 

o Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA 

o NOSTRIMARIS - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających 

o Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – 

etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III 

o Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego 

o Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego 

o Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia - przebudowa 

i elektryfikacja 

o Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie 

i w Świnoujściu 

o Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - 

Etap I 

o Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni 

o Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation 

 

 7 projektów dotyczących śródlądowych dróg wodnych: 
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o „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – 

przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II 

o Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, 

woj. opolskie (etap I) 

o Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do 

III kl. drogi wodnej 

o Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie 

RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II 

o Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi 

wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej - ETAP II 

o Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry 

o Stopień Brzeg Dolny - roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II 

 

 33 projekty w zakresie transportu intermodalnego: 

o „Zakup nowych wagonów platform oraz lokomotywy do przewozu ładunków 

w transporcie intermodalnym przez Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie” 

o Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów 

w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności 

usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu 

intermodalnego. 

o Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia Sp. 

z o.o. 

o Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków 

o większym tonażu. 

o Dywersyfikacja działalności poprzez zakup taboru kolejowego i urządzeń 

przeładunkowych w celu świadczenia usług transportu intermodalnego 

o Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów 

intermodalnych 

o Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach 

wraz z zakupem wyposażenia 

o Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw 

o Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów 

o Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów 

szerokotorowych 

o Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów 

o Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Gliwicach wraz 

z zakupem sprzętu do jego obsługi 

o Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich 

o Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup 

urządzeń wspierających jego działalność 

o Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin 

k. Poznania 

o Rozwój transportu intermodalnego poprzez zakup naczep do przeładunku 

pionowego 

o Rozwój transportu intermodalnego poprzez zakup naczep do przeładunku 

pionowego. 
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o Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie 

Grabowskim 

o Usprawnienie transportu intermodalnego w Polsce poprzez połączenie terminali 

kontenerowych na wybrzeżu bałtyckim i terminali dystrybucyjnych 

w południowej Polsce z osią transportową, łączącą Europę zachodnią z krajami 

WNP i Chinami. 

o Zakup 75 sztuk wagonów platform wykorzystywanych do transportu 

intermodalnego 

o Zakup lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, 

Brzegu Dolnym i Gliwicach 

o Zakup lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu intermodalnego 

w formule ROSCO 

o Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów 

intermodalnych na terenie polski i UE. 

o Zakup naczep intermodalnych do obsługi połączeń 

o Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej Sp. z o.o. 

o Zakup nowych lokomotyw wielosystemowych do transportu intermodalnego 

o Zakup platform podkontenerowych do obsługi połączeń intermodalnych 

o Zakup taboru i sprzętu celem uruchomienia przewozów intermodalnych przez 

CEDROB Cargo Sp. z o.o. 

o Zakup taboru kolejowego służącego do przewozów intermodalnych w CIECH 

Cargo Sp. z o.o. 

o Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na 

terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym 

o Zakup wagonów kieszeniowych do obsługi połączeń intermodalnych 

o Zakup wagonów kieszeniowych oraz platform podkontenerowych do obsługi 

wybranych połączeń intermodalnych 

o Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A. 

 

Wartość ogółem projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 wynosi 8 656 

059 154,29  zł z czego dofinansowanie ze środków POIiŚ wyniosło 5 280 644 353,71 zł:  

 Wartość projektów morskich ogółem wynosi 5 172 359 973,05 zł, z czego dofinansowanie 

ze środków POIiŚ wyniosło 3 697 327 005,07 zł; 

 Wartość projektów dotyczących śródlądowych dróg wodnych wynosi 449 383 636,26 zł, 

z czego dofinansowanie ze środków POIiŚ wyniosło 360 379 616,11 zł; 

 Wartość projektów w zakresie transportu intermodalnego wynosi 3 034 315 544,98 zł, 

z czego dofinansowanie ze środków POIiŚ wyniosło 1 222 937 732,53 zł6. 

                                                             
6 Dane pochodzą z aktualnie zawartych umów POIiŚ 2014-2020 wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 
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8.2. Korelacja wdrażanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 inwestycji 

w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych z celami 

określonymi w dokumentach strategicznych 

Projekty realizowane w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020 powinny spełniać cele odpowiadające na najistotniejsze 

problemy XXI wieku w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych. 

Inwestycje powinny uwzględniać założenia zrównoważonego rozwoju, a także powinny być 

realizowane z poszanowaniem norm środowiskowych w aspekcie zmian klimatycznych. 

Równocześnie powinny odpowiadać założeniu włączenia projektów w sieć o znaczeniu minimum 

regionalnym (najlepiej europejskim). Przez co będą spełniać cele odpowiadające wnioskowanym 

projektom oraz spełniać, przynajmniej częściowo, założenia sieci regionalnych i europejskich. 

Preferowane powinny być inwestycje odnoszące się do transportu multimodalnego, z 

uwzględnieniem aktywizacji wszystkich gałęzi transportu (drogowego, kolejowego, 

śródlądowego, morskiego, lotniczego). Umożliwi to wzrost konkurencyjności polskich korytarzy 

transportowych, co spowoduje dalszy wzrost przewożonych ładunków. 

8.2.1. dokumenty europejskie 

 

Strategia Europa 2020: 

 Priorytet: Zrównoważony rozwój – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej 

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej 

 Działanie: Konkurencyjność 

 Działanie: Przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 

 „Konkurencyjność:  UE  prosperuje  dzięki  handlowi  –  eksportuje  na  cały świat  

i  importuje  zarówno  surowce,  jak  i  wyroby  gotowe.  W  obliczu  ogromnej  presji  

konkurencyjnej  na  rynkach eksportowych w odniesieniu do coraz większej liczby 

surowców musimy stać się bardziej  konkurencyjni  względem  naszych  głównych  

partnerów  handlowych  poprzez  zwiększenie wydajności. Będziemy musieli zająć się 

kwestią względnej konkurencyjności w   strefie   euro   i   w   całej   UE.   Unia   zwykle   

przodowała   pod   względem   rozwiązań ekologicznych, teraz jednak jej pozycji zagrażają 

istotni konkurenci, jak Chiny i Ameryka Północna.   UE   powinna   utrzymać   prowadzenie   

na   rynku   technologii   przyjaznych   środowisku,   co   zapewni   efektywne   korzystanie   

z   zasobów   w   całej   gospodarce,   a   jednocześnie   powinna   usuwać   przeszkody   w   

działaniu   najważniejszych   infrastruktur   sieciowych, zwiększając w ten sposób 

konkurencyjność naszego przemysłu; 

 Przeciwdziałanie  zmianom  klimatu:  aby  osiągnąć  cele  w  obszarze  klimatu,  musimy  

w  najbliższym dziesięcioleciu ograniczać emisję gazów cieplarnianych znacznie szybciej 

niż w poprzednim, a także w pełni wykorzystywać możliwości nowych technologii, takich 

jak wychwytywanie   dwutlenku   węgla   i   sekwestracja.   Bardziej   efektywne   

korzystanie   z   zasobów  w  dużym  stopniu  przyczyniłoby  się  do  ograniczenia  emisji,  

oszczędności  i  pobudzenia wzrostu gospodarczego. Dotyczy to wszystkich sektorów 

gospodarki, nie tylko tych   wysokoemisyjnych.   Musimy   również   wzmocnić   odporność   
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naszych   systemów   gospodarczych   na   zagrożenia   związane   z   klimatem   oraz   

zwiększyć   możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i reagowania na nie” 7. 

 

Biała Księga Transportu: 

 Działanie: Jednolity europejski obszar transportu – Morski „niebieski pas” i dostęp 

rynkowy do portów oraz odpowiednie ramy żeglugi śródlądowej 

 Działanie: Nowoczesna infrastruktura, inteligentne opłaty i finansowanie – Multimodalne 

korytarze towarowe dla zrównoważonych sieci transportowych 

 

 „Morski „niebieski pas” i dostęp rynkowy do portów - Europejski obszar transportu 

morskiego bez barier należy przekształcić w „niebieski pas” swobodnego transportu 

morskiego w Europie i wokół niej; należy również w pełni wykorzystać potencjał 

transportu wodnego: 

 Multimodalne korytarze towarowe dla zrównoważonych sieci transportowych - Wsparcie 

transportu multimodalnego i przesyłek jednowagonowych, pobudzanie do integracji 

śródlądowego transportu wodnego z systemem transportowym oraz promowanie 

ekologicznych innowacji w transporcie towarowym. Wsparcie wprowadzania do użytku 

nowych pojazdów i statków oraz modernizacji ich wyposażenia” 8. 

 

8.2.2. dokumenty krajowe 

Umowa Partnerstwa: 

 Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.  

 Priorytet: Rozwój alternatywnych form transportu (PI 7ii., PI 7c.): Rozwój transportu 

wodnego, śródlądowego i morskiego oraz Rozwój transportu intermodalnego. 

  „Cele i priorytety interwencji w ramach CT7. Cel szczegółowy UP – poprawa jakości 

i funkcjonowania oferty systemu transportowego oraz zwiększenie transportowej 

dostępności kraju w układzie europejskim i krajowym realizowany jest poprzez 

m.in. następujące priorytety: 

o Rozwój alternatywnych form transportu (PI 7ii., PI 7c.) 

W zakresie transportu morskiego priorytetem jest poprawa konkurencyjności portów 

morskich w sieci bazowej TEN‐T, a także usprawnienie ich funkcjonowania oraz poprawa 

współpracy portów położonych w bliskiej odległości od siebie (Gdańsk‐Gdynia oraz 

Szczecin – Świnoujście). Interwencja EFSI w tym obszarze wynika z krajowej strategii 

rozwoju portów morskich w Polsce oraz Dokumentu Implementacyjnego do Strategii 

Rozwoju Transportu oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. 

Strategia prezentuje prognozy przepływu towarów i osób, uwzględnia komplementarność 

usług świadczonych przez porty, a także zawiera analizę oddziaływań społeczno‐

ekonomicznych oraz wpływu na środowisko. Interwencje EFSI w portach nie zastępują 

środków krajowych prywatnych i publicznych. Inwestycje EFSI będą podejmowane, 

odpowiednio, zgodnie z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, w tym efektem zachęty 

                                                             
7 Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. 
8 Biała Księga Transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. 
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lub zgodnie z zasadami dotyczącymi projektów generujących dochód – co pozwoli na 

uniknięcie efektu deadweight i wypierania finansowania z innych źródeł. Zakres, poziom 

oraz forma (dotacje lub instrumenty finansowe) udzielania wsparcia ze środków EFSI 

będą dostosowane do zadań, które leżą w domenie władz publicznych, zidentyfikowanego 

ryzyka biznesowego oraz występujących niedoskonałości mechanizmów rynkowych. 

Inwestycje ze środków EFSI będą się koncentrowały na zmniejszeniu presji działalności 

portowej na środowisko, poprawie dostępu drogowego, kolejowego i śródlądowego do 

portów od strony lądu, zapewnieniu intermodalności oraz poprawie powiązań pomiędzy 

portami i ich funkcjonowania a także, jeżeli nie są dostępne inne formy finansowania – 

poprawie dostępu od strony morza i zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktury 

przeładunkowej. Natomiast w zakresie transportu wodnego śródlądowego priorytetem 

będzie poprawa parametrów użytkowych dróg wodnych śródlądowych i uzyskanie co 

najmniej klasy III drogi wodnej na jak najdłuższych odcinkach oraz likwidacja wąskich 

gardeł, celem umożliwienia ich większego wykorzystania w transporcie towarów. W 

związku z faktem, iż w sieci TEN‐T na terenie Polski znajduje się obecnie jedynie krótki 

odcinek Dolnej Odry, wsparciem objęte zostaną również drogi śródlądowe poza siecią 

TEN‐T, pod warunkiem zapewnienia zgodności z obowiązującym acquis communautaire 

w szczególności w zakresie ochrony środowiska oraz pozytywnego wyniku oceny 

ekonomicznej, technicznej i środowiskowej wykonalności dla inwestycji na wodnych 

szlakach śródlądowych” 9. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020: 

 Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. Cel II.7. Zwiększenie efektywności 

transportu. II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych. 

 

 „Polska  dysponuje  obszarami  morskimi  o  powierzchni  odpowiadającej  ponad  10%  

terytorium  lądowego  kraju  i  linią  brzegową  o  długości  528  km.  Prowadzona  polityka  

morska  ma  na  celu  maksymalizację  korzyści  dla  obywateli  i  gospodarki  wynikających   

z   wykorzystania   nadmorskiego   położenia   kraju   oraz   morskich   zasobów   

ożywionych   i   mineralnych.   Przewiduje   się   wsparcie   dla   rozwoju   krajowego  sektora  

morskiego  m.in.  w  aspekcie  możliwości żeglugi  morskiej  czy  obsługi  połączeń  

transoceanicznych.  Potencjał  gospodarczy  polskich  obszarów  morskich   będzie   w   

przyszłości   opierał   się   na   rozwoju   portów   morskich,   w   szczególności tych o 

podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia,  Szczecin,  

Świnoujście).  W  kontekście  wzrostu  obrotów  portowych  oraz  potencjału 

przeładunkowo-składowego portów ważna jest budowa nowoczesnych terminali 

przeładunkowych oraz intermodalnych centrów logistycznych w samych portach i na ich 

zapleczu. Istotny będzie rozwój i modernizacja dostępu do portów i   przystani   morskich   

zarówno   od   strony   morza,   jak   i   lądu,   w   tym   budowa   głębokowodnych   nabrzeży   

i   torów   podejściowych   do   portów   oraz   połączeń drogowych,  kolejowych  i  wodnych  

śródlądowych.  Ponadto  ważnym  czynnikiem  rozwoju  polskich  obszarów  morskich  

będzie  turystyka  morska.  Z  przestrzenią morską   związane   są   również   oczekiwania   

                                                             
9 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa. 
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dotyczące   dywersyfikacji   dostaw surowców    energetycznych,    a    także    poszukiwanie    

i    eksploatacja    zasobów    naturalnych” 10. 

 

Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”: 

 Cel 9-Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez  utworzenie  

zrównoważonego,  spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego 

 

 „Kierunek interwencji: Sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego 

systemu transportowego (Rozwój i modernizacja infrastruktury dostępu do portów, 

zarówno od strony morza, jak i lądu (głównie drogi i koleje) oraz rozwój i modernizacja 

infrastruktury dostępu do lotnisk)” 11. 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.): 

 Cel główny: Poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich  udziału  

w  rozwoju  społeczno – gospodarczym  kraju  i  podniesienie  rangi  portów  morskich w 

międzynarodowej sieci transportowej. 

 Priorytet  1.  Poprawa stanu  infrastruktury portowej  i  dostępu do portów 

 Priorytet 2. Rozwój oferty usługowej w portach 

 Priorytet  3.  Poprawa współdziałania  administracji,  podmiotów zarządzających oraz 

użytkowników w portach 

 Priorytet  4. Budowa wizerunku portów jako ważnych biegunów  zrównoważonego 

rozwoju regionów i gmin nadmorskich 

  „Efektem działań w tym obszarze będzie zbudowanie wielogałęziowej (kolej, drogi, sieci 

aglomeracyjne, sieci żeglugi śródlądowej i morskiej, porty lotnicze), zintegrowanej 

i uzupełniającej się sieci transportowej. Pozwoli ona m.in. na ograniczanie jednostkowych 

kosztów transportu, poprawę bezpieczeństwa, jakości usług transportowych w przewozie 

towarów i pasażerów, dostępności transportowej w wymiarze europejskim, krajowym i 

lokalnym, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z tego sektora. 

Istotnym rezultatem będzie również zapewnienie odpowiedniego nasycenia systemu 

transportowego w Polsce usługami cyfrowymi opartymi o inteligentne systemy 

transportowe zmniejszające kongestie, podnoszące poziom bezpieczeństwa 

użytkowników infrastruktury i uczestników ruchu, integrujące wszystkich zarządców 

infrastruktury w ramach jednego systemu zarządzania ruchem” 12. 

 

                                                             
10 Strategia Rozwoju Kraju 2020. 
11 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 
12 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). 
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Strategia rozwoju portów morskich w Polsce: 

 Cel główny: Poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich  

udziału  w  rozwoju  społeczno – gospodarczym  kraju  i  podniesienie  rangi  portów  

morskich w międzynarodowej sieci transportowej. 

 Priorytet  1.  Poprawa stanu  infrastruktury portowej  i  dostępu do portów 

 Priorytet 2. Rozwój oferty usługowej w portach 

 Priorytet  3.  Poprawa współdziałania  administracji,  podmiotów zarządzających oraz 

użytkowników w portach 

 Priorytet  4. Budowa wizerunku portów jako ważnych biegunów  zrównoważonego 

rozwoju regionów i gmin nadmorskich 

 „Przez poprawę konkurencyjności polskich portów morskich rozumie się zwiększenie 

oraz dywersyfikację  struktury  przeładunków  w  portach,  wzrost  liczby  

przedsiębiorców  działających na terenie portów, zwiększenie liczby połączeń  

żeglugowych z innymi portami oraz usprawnienie dostępności do portów. Przez  wzrost  

udziału  portów  w  rozwoju  społeczno - gospodarczym  kraju  rozumie  się  zwiększenie 

wartości dodanej jaką porty wnoszą do gospodarki narodowej, usprawnienie krajowej  

sieci  transportowej oraz zwiększenie wpływu portów na zrównoważony rozwój  

transportu w kraju. Natomiast  zwiększenie  strumieni  ładunkowych  przepływających  

przez  polskie  porty morskie  przyczyni  się  do  podniesienia  rangi  portów  

w  międzynarodowej  sieci transportowej. Osiągnięcie celu głównego strategii będzie 

możliwe dzięki następującym priorytetom: 

o 1. Poprawa stanu infrastruktury portowej i dostępu do portów. 

o 2. Rozwój oferty usługowej w portach. 

o 3. Poprawa współdziałania administracji, podmiotów zarządzających oraz 

użytkowników w portach. 

o 4. Budowa  wizerunku  portów  jako  ważnych  biegunów  zrównoważonego  

rozwoju  regionów i gmin nadmorskich” 13. 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku: 

 Kierunek interwencji 1 – budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci 

transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce 

 Kierunek interwencji 4: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych 

towarów 

 

 „W najbliższym czasie największy nacisk w zakresie rozwoju tego rodzaju transportu 

zostanie położony na modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej. Dla podniesienia znaczenia 

Odry do rangi ważnej drogi transportowej niezbędna jest poprawa jej warunków 

żeglugowych. Szczegółowe plany dotyczące modernizacji Odry  oraz ewentualnego 

połączenia ze szlakami międzynarodowymi zostaną zawarte w programie modernizacji 

Odrzańskiej Drogi Wodnej. Jednocześnie zostanie przygotowany program modernizacji 

drogi wodnej dolnej Wisły – od Warszawy do Gdańska oraz połączenia Warszawa-Brześć. 

Droga ta ma szczególne znaczenie dla zwiększenia efektywności połączenia z zapleczem 

portów morskich w Gdańsku oraz w Gdyni. Na potrzeby podniesienia poziomu 

                                                             
13 Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku. 
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bezpieczeństwa ruchu żeglugowego, a także podniesienia wydajności wodnego 

transportu śródlądowego, poprzez szybką wymianę informacji dotyczących dróg 

wodnych na odcinkach śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, 

zostanie w pełni wdrożony system informacji rzecznej (River Information Services – RIS). 

Obowiązek wdrożenia systemu RIS wynika z dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług 

informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE 

L 255 z 30.09.2005, str. 152, z późn. zm.). 

 W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom statków oraz 

na statkach, powstał Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego, obejmujący całe polskie 

wybrzeże, pozwalający na monitorowanie i kontrolę ruchu statków na polskich obszarach 

morskich. Rozwój polskich portów morskich oraz związana z tym intensyfikacja ruchu 

morskiego w polskich obszarach morskich powoduje konieczność wzmacniania 

potencjału operacyjnego podmiotów wykonujących zadania ratownicze na morzu. 

Realizacja strategicznych inwestycji rządowych, takich jak uruchomienie terminalu LNG 

w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiślanej oraz pogłębienie toru wodnego łączącego porty 

w Szczecinie i Świnoujściu, kreuje między innymi nowe wyzwania dla krajowego systemu 

ratowniczego, który należy dostosować do nowych zagrożeń zarówno pod względem 

organizacyjnym, jak i w zakresie wyposażenia jednostek ratowniczych. 

 Elementy decydujące o bezpieczeństwie transportu śródlądowego, to oprócz stanu 

technicznego dróg wodnych oraz ich infrastruktury, również stan techniczny statków 

śródlądowych, a także właściwy nadzór nad ruchem śródlądowym i jego wsparcie 

informacyjne. W zakresie stanu technicznego statków zasadnicze znaczenie ma 

kompatybilność polskich rozwiązań organizacyjno-prawnych ze zharmonizowanym 

systemem wymagań technicznych, inspekcji i dokumentów statków, określonym 

w przepisach unijnych. Sprawność i dostępność funkcjonowania tych rozwiązań w Polsce 

ułatwi rozwój polskich przedsiębiorstw żeglugowych na rynkach europejskich. 

Inwestycją pozytywnie wpływającą na bezpieczeństwo w tym segmencie transportu jest 

wdrożenie systemu usługi informacji rzecznej RIS na Odrze, na odcinku o długości 97,3 

km. Dalsze działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa w transporcie wodnym 

śródlądowym powinny skupiać się na pełnym wdrożeniu RIS na Dolnej Odrze oraz 

systematyczne wdrażanie systemu na pozostałych odcinkach śródlądowych dróg 

wodnych o znaczeniu transportowym” 14. 

 W zakresie, przyjętego w 2019 r., dokumentu: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Transportu do 2030 roku” należy zwrócić uwagę, że głównym celem strategii jest 

zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa efektywności sektora 

transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego 

i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, 

europejskim i globalnym. Osiągnięcie tego celu pozwoli na rozwijanie dogodnych 

warunków, sprzyjających stabilnemu rozwojowi gospodarczemu kraju. Projekty 

realizowane w ramach działania 3.2 wpisują się w te cele poprzez rozwój gałęzi 

transportu, które powinny równoważyć dominująca rolę transportu drogowego 

chrakteryzującego się wysokimi kosztami zewnętrznymi. Ponad to, realizowane projekty 

wspierają inne cele strategii w perspektywie do 2030 r. takie jak: budowa zintegrowanej 

                                                             
14 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. 
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i wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej   konkurencyjnej gospodarce, 

poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, czy ograniczania 

negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

 

Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku: 

 Celem głównym Programu jest trwałe umocnienie polskich portów morskich jako liderów 

wśród portów morskich basenu Morza Bałtyckiego, pełniących rolę kluczowych węzłów 

globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej, oraz zwiększenie ich 

udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. 

 Cel 1 Dostosowanie oferty usługowej portów morskich do zmieniających się potrzeb 

rynkowych.  

 Priorytet 1 Rozwój infrastruktury portowej oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portów od strony morza oraz jej dostosowanie do zmieniającej się struktury ładunkowej i 

rozwoju pozostałych funkcji gospodarczych 

 Priorytet 2 Integracja portów z innymi uczestnikami łańcuchów transportowych poprzez 

rozwój infrastruktury dostępu do portów morskich od strony lądu 

 Priorytet 3 Digitalizacja polskich portów morskich 

 Priorytet 4 Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego 

 Priorytet 5 Uwzględnianie w działalności portowej rygorów środowiskowych 

 

 „Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed polskimi portami morskimi jest 

dostosowanie parametrów infrastruktury portowej oraz infrastruktury dostępu do 

portów morskich od strony morza do obsługi większych, niż dotychczas obsługiwane, 

statków. Jest to związane ze zmianami jakie następują w strukturze wielkościowej 

statków, w tym statków pływających w relacjach z portami bałtyckimi. Zauważalny jest tu 

trend rosnących parametrów pojemności i nośności statków handlowych. 

 Przejście największych polskich portów morskich z etapu portów III generacji do etapu 

portów IV i V generacji, a w przypadku pozostałych portów morskich właściwa realizacja 

praktycznie wszystkich funkcji gospodarczych, wymaga nadrobienia zaległości 

w stosunku do ich odpowiedników w Europie Zachodniej, związanych z niskim poziomem 

integracji w układzie morsko-lądowego łańcucha transportowego. Takie działania 

wymusza na portach morskich specyfika funkcjonowania transportu morskiego w innym 

niż transport lądowy środowisku naturalnym. Niwelacja tej naturalnej bariery, 

utrudniającej konkurencję morsko-lądowych procesów transportowych z bezpośrednimi 

przewozami lądowymi (szczególnie w relacjach europejskich), wymaga pogłębionej 

integracji na styku infrastruktura portowa - infrastruktura dostępu do portów morskich 

od strony lądu. Taka integracja to naturalna konsekwencja lokalizacji portów morskich w 

ramach międzynarodowych korytarzy transportowych przebiegających w układzie 

południkowym. 

 W celu zwiększenia atrakcyjności polskich portów morskich niezbędne jest podjęcie 

działań wpisujących się w ich digitalizację, rozumianą jako proces polegający na 

zwiększeniu wykorzystania przez nie nowoczesnych technologii informacyjnych – 

w szczególności służących inteligentnej wymianie informacji pomiędzy wieloma różnymi 

uczestnikami obrotu portowo-morskiego. 

 Porty morskie jako złożone pod względem przestrzenno-funkcjonalnym organizmy 

gospodarcze ogromną wagę przywiązywać muszą do zapewnienia wysokiego poziomu 
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bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego. Realizacja tego zadania w stosunku do 

statków morskich przebywających na obszarze akwatorium portowego stanowi istotny 

element właściwego funkcjonowania współczesnych portów morskich. 

 Współczesny rozwój oparty na idei rozwoju zrównoważonego charakteryzuje się przy 

realizacji celów gospodarczych dużą wrażliwością na racje środowiskowe. Obok 

dotychczas podejmowanych działań w obszarze ograniczania negatywnego wpływu 

działalności portowej na środowisko, polskie porty morskie powinny uwzględniać 

w prowadzonych przedsięwzięciach inwestycyjnych coraz popularniejsze w Europie 

Zachodniej nabrzeżne systemy zasilania jednostek pływających w energię elektryczną 

tzw. cold-ironing. Rozwiązania tego typu umożliwiają redukcję hałasu oraz ograniczenie 

emisji spalin w trakcie postoju statku w porcie, poprzez dostarczanie energii z lądu. 

System cold-ironing promowany jest również przez Komisję Europejską” 15. 

 

66,3% przedstawicieli IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, ministra właściwego 

ds. gospodarki morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020 biorących udział w badaniu CAWI/CATI 

uważało, że inwestycje w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych 

w dużym stopniu powiązane są ze strategicznymi dokumentami krajowymi i europejskimi, zaś 

pozostały odsetek badanych nie miał wiedzy w tym zakresie. Respondenci badania dodali, że 

projekty realizowane w tym obszarze wpisują się w promowane w dokumentach UE gospodarkę 

niskoemisyjną i zwiększenie udziału tych gałęzi transportu, które są bardziej przyjazne 

środowisku. Część projektów realizuje też cele określone w konwencjach międzynarodowych (np. 

MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki) 

poprzez umożliwienie oddawania nieczystości ze statków w portach morskich czy bunkrowanie 

statków w paliwa alternatywne lub zasilanie w energię elektryczną. Ponadto, rozwijana jest także 

sieć TEN-T i zwiększana możliwość obsługi ciężkiego transportu drogowego (nacisk na oś - 11,5 

kN). Porty morskie wzmacniają się na rynku przewozów bałtyckich oraz przejmują część 

ładunków dotychczas obsługiwanych przez porty zachodnioeuropejskie, w tym w szczególności 

port w Hamburgu. Zauważono również, że projekty wpisują się w założenia dokumentów 

ogólnoeuropejskich w zakresie obniżenia wpływu transportu na środowisko oraz współpracy 

państw bałtyckich. 

 

Projekty realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 wpisują się przede wszystkim 

w Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2030, jak również plany rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych.  

 

Reasumując, projekty realizowane w ramach działania 3.2 (Rozwój transportu morskiego, 

śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych) skutecznie wpisują się w cele 

dokumentów krajowych i polityk europejskich dotyczących transportu. Inwestycje 

komplementarne z zapisami dokumentów strategicznych związane są przede wszystkim 

z obszarem portów i stref okołoportowych (zaplecza). 

8.3. Wpływ realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 inwestycji 

w transporcie morskim na poprawę konkurencyjności portów morskich 

                                                             
15 Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku. 
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Do podstawowych funkcji gospodarczych polskich portów morskich zaliczyć można funkcję 

transportową, charakteryzującą się największym wpływem na gospodarkę narodową. Po roku 

1989 i odejściu portów morskich od specjalizacji w obsłudze określonych grup ładunków, 

dostosowują one swoją ofertę rynkową do aktualnych potrzeb komercyjnych, w tym również do 

zmian związanych ze strukturą przedmiotową polskiej produkcji przemysłowej i strukturą 

polskiego handlu zagranicznego. Charakterystyka priorytetów inwestycyjnych polskich portów 

morskich stanowi odzwierciedlenie zmian w krajowym eksporcie morskim. Spadek znaczenia 

surowców naturalnych, zwłaszcza węgla kamiennego na korzyść zwiększenia eksportu ładunków 

przetworzonych, eksportowanych przede wszystkim  jako tzw. drobnica zjednostkowana, 

wpłynął na zwiększenie liczby inwestycji związanych z budową lub rozbudowywaniem 

istniejących terminali kontenerowych, promowych oraz ro-ro16.  

 

W polskich portach morskich zauważalne są przekształcenia w realizacji funkcji transportowej, 

które definiuje dążenie do dywersyfikacji oferty usługowej zarówno pod względem oferowanych 

grup ładunkowych, między grupami ładunkowymi, jak również w ramach kierunków obsługi 

poszczególnych grup ładunków. Rozwój związany z ofertą obsługi drobnicy zjednostkowanej 

powiązany był z integracja portów w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych, 

których rezultatem było uruchamianie kolejnych, stałych połączeń żeglugowych oraz kolejowych 

połączeń intermodalnych w relacjach z zapleczem. 

Warto zwrócić uwagę, że jednym z aspektów funkcji transportowej portów morskich jest obsługa 

ruchu pasażerskiego. W polskich portach wyszczególnić należy przede wszystkim obsługę ruchu 

promowego z portami na terenie Szwecji (Karlskrona, Trelleborg, Ystad,  Nynäshamn). 

 

Natomiast funkcja przemysłowa zarówno na terenie największych polskich portów morskich, jak 

również w ich najbliższym otoczeniu związana jest głównie z funkcjonowaniem oraz wpływem 

na stabilność przeładunków portowych zakładów przemysłowych  surowcochłonnych. 

Najważniejszą rolę w ostatnich latach, wśród wyszczególnionych zakładów przemysłowych, 

odgrywały głównie przedsiębiorstwa z branży chemicznej i energetyczno-paliwowej17. 

 

Ze względu na lokalizację polskich portów morskich, konkurencyjne porty dla portów w Gdańsku, 

Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu stanowią przede wszystkim porty zlokalizowane w południowej i 

wschodniej części basenu Morza Bałtyckiego, takie jak: Lubeka, Rostock, Kłajpeda, Ventspils i 

Ryga.  Wszystkie wyszczególnione porty charakteryzują się zbliżonym poziomem ograniczenia 

dostępności od strony przedpola oraz zbliżonym obszarem zaplecza18. 

 

O uniwersalności polskich portów morskich świadczy udział ładunków masowych 

w przeładunkach, który kształtuje się na poziomie około 50% w portach w Gdyni i w Świnoujściu 

(zbliżony udział przeładunków zidentyfikowano równie z porcie w Rostocku) oraz około 

65%-70% w Gdańsku i Szczecinie.  W porcie Świnoujście dwa największe terminale to OT Port 

Świnoujście obsługujący przede wszystkim ładunki masowe oraz terminal promowy, który 

obsługuje w znacznej mierze ładunki drobnicowe. Jednakże, w ujęciu ilościowym port 

w Świnoujściu obsługuje znikome liczby kontenerów i znaczne ilości ładunków typu ro-ro. 

                                                             
16 Program rozwoju portów morskich do 2030 roku. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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Warto również zwrócić uwagę na zmiany, które zaszły w Porcie Gdańsk, gdzie specjalizacja portu 

pod względem przeładunków masowych (w 2007 r. udział ładunków masowych 

w przeładunkach ogółem sięgał 90%)  została uzupełniona o ładunki drobnicowe, których udział 

wzrósł dzięki wybudowaniu i eksploatacji terminala DCT. 

Pod względem konkurencyjności polskich portów morskich należy zwrócić uwagę, że porty 

łotewskie, również określane mianem portów uniwersalnych skupiają się głównie na obsłudze 

ładunków masowych (udział ładunków masowych: ok. 90% Ventspils, ponad 80% Ryga), a port 

w Lubece charakteryzuje dominacja ładunków drobnicowych, przeładowywanych w technologii 

ro-ro19. 

 

W związku z powyższym głównym celem Programu rozwoju portów morskich do 2030 roku jest: 

„trwałe umocnienie polskich portów morskich jako liderów wśród portów morskich basenu 

Morza Bałtyckiego, pełniących rolę kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla Europy 

Środkowo-Wschodniej, oraz zwiększenie ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym 

kraju”20. 

 

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: 

„zwiększeniu konkurencyjności polskich portów morskich służyć będą projekty na rzecz poprawy 

infrastruktury dostępu do portów, infrastruktury portowej i nabrzeżowej. Z uwagi na potrzebę 

skupienia wsparcia na projektach mogących wygenerować największe efekty, realizowane będą 

inwestycje w portach w sieci bazowej TEN-T”21. 

 

Zgodnie z zapisami SZOOP w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 W obszarze transportu 

morskiego wsparciem zostały objęte działania przyczyniające się do poprawy konkurencyjności 

portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu22. 

 

Zasadniczym aspektem problemowym związanym z rozwojem konkurencyjności portów 

morskich jest to, że w POIiŚ 2014-2020 zostały ujęte w pierwszej kolejności największe porty, 

znajdujące się w sieci bazowej TEN-T. Pozostałe porty, jak np. Port w Elblągu, zostały niejako 

wykluczone. Zdaniem uczestników panelu POIiŚ 2014-2020 jest programem centralnym 

dedykowanym nie tyle gospodarce morskiej, tylko portom i ich najbliższemu otoczeniu 23.  

 

Zarówno beneficjenci, jak i wnioskodawcy wskazywali, że na zwiększenie konkurencyjności 

portów morskich w największym stopniu wpływa zwiększenie potencjału technicznego portu 

(50,0% wnioskodawców i 100% beneficjentów). Na zwiększenie oferty rynkowej i jakości 

usług/produktów beneficjenci (100%), zaś na poprawę systemu informacyjnego portu (50%) 

oraz poprawę systemu koordynacji działań przedsiębiorstw układu portowego (50%)wskazywali 

wyłącznie wnioskodawcy. Wśród innych odpowiedzi wskazywano na poprawę dostępu do portu, 

poprawę jakości świadczonych usług transportowych oraz modernizację i pogłębienie 

istniejących nabrzeży. 

                                                             
19 Program rozwoju portów morskich do 2030 roku. 
20 Ibidem. 
21 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
22 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
23 Panel ekspertów. 
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Wykres 1 W jaki sposób, Pana/i zdaniem, realizowany lub planowany do realizacji przez Państwa projekt 

wpłynął/wpłynąłby na zwiększenie konkurencyjności portów morskich? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI  z beneficjentami i wnioskodawcami, którzy 
realizowali projekt w ramach transportu intermodalnego lub morskiego (przy uwzględnieniu wyłącznie 
odpowiedzi wnioskodawców i beneficjentów realizujących projekty morskie). 

Przedstawiciele IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki 

morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020 zostali poproszeni o ocenę wpływu inwestycji w transporcie 

morskim w ramach POIiŚ na poprawę konkurencyjności portów morskich. Badani mieli do 

dyspozycji skalę od 1 do 5, gdzie: 1 - oznacza „realizowane projekty nie przyczyniają się do 

poprawy konkurencyjności portów morskich”, 3 - „przyczyniają się w umiarkowanym stopniu”, 

zaś 5 - „projekty mają duży wpływ na poprawę konkurencyjności portów morskich”. Wszyscy 

badani ocenili, że realizowane projekty mają duży wpływ na poprawę konkurencyjności portów 

morskich głównie poprzez realizację inwestycji w infrastrukturę portową  oraz poprawę dostępu 

do portów od strony morza. Różnice w wynikach badania beneficjentów i wnioskodawców a 

pozostałych respondentów w zakresie wzrostu konkurencyjności portów morskich wynikają z 

subiektywnej oceny poziomu konkurencyjności. 

Wpływ przykładowych projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-

2020 na poprawę konkurencyjności portów morskich: 

Poziom konkurencyjności portów morskich jest wypadkową wielu czynników wewnętrznych 

i zewnętrznych związanych z ich funkcjonowaniem. Pierwszą cechą charakterystyczną dla 

konkurencyjności portów morskich jest infrastruktura wewnątrzportowa, której ciągły rozwój 

umożliwia konsekwentne zwiększanie poziomu konkurencyjności portu. Projekty realizowane w 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

50%

0%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

poprawa systemu zarządzania portem

poprawa systemu informacyjnego portu

zmniejszenie kosztów produkcji

poprawa warunków sprzedaży usług (marketing usług)

poprawa systemu koordynacji działań przedsiębiorstw
układu portowego

zwiększenie kwalifikacji pracowników portu

zwiększenie potencjału technicznego portu

zwiększenie oferty rynkowej i jakości usług/ produktów

realizacja projektu nie wpłynęła na zwiększenie
konkurencyjności portów morskich

wnioskodawcy beneficjenci



 

38 | S t r o n a  

 

ramach Działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

uwzględniają m.in. zwiększenie konkurencyjności Portu Gdynia dzięki poprawie infrastruktury 

portowej (projekt: Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków 

w Porcie Gdynia). Ponadto wzmocnienie konkurencyjności Portu w Gdańsku, poprzez 

modernizację toru wodnego do portu, ma na celu utrzymanie obecnych i przyciągnięcie nowych 

armatorów, firm logistycznych i spedycyjnych, które uzależniają podjęcie lub kontynuację 

współpracy poziomem infrastruktury w porcie. 

 

Jednym z najistotniejszych aspektów wpływających na poziom konkurencyjności portów 

morskich w Polsce jest ich dostępność od strony morza i lądu. W ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-

2020 poziom konkurencyjności portu w Szczecinie zostanie zwiększony dzięki umożliwieniu 

dostępu dla dużych morskich statków handlowych do rejonu przeładunków ładunków 

masowych, co generować będzie wzrost efektywności przewozów morskich w relacjach 

z przedpolem portu oraz poprawę efektywności wymiany handlowej prowadzonej przez Port 

Szczecin (projekty: Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego oraz 

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego). Natomiast od strony lądu 

na zwiększenie poziomu konkurencyjności w wyniku poprawy dostępności portu wpływ miały 

takie projekty jak: Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia - 

przebudowa i elektryfikacja, w wyniku którego zidentyfikowano poprawę konkurencyjności 

związaną ze zwiększeniem poziomu dostępności Portu Gdynia wśród europejskich 

przewoźników oraz projekt: Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w 

Świnoujściu - Etap 1, który uwzględnia budowę i przebudowę drogowego układu 

komunikacyjnego wyprowadzającego i odprowadzającego ruch z i do portu, niwelację wąskich 

gardeł - budowa nowych dróg (w tym wiaduktu nad linią PKP). 

 

Dodatkowo na zwiększenie pozycji konkurencyjnej portów morskich w Polsce ma wpływ 

utrzymanie porządku prawnego i ochrony środowiska oraz poprawa jakości wyposażenia portów 

morskich wschodniego wybrzeża RP, a przez to poprawa ich konkurencyjności (projekt: Wymiana 

taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni) oraz poprawa bezpieczeństwa, dzięki realizacji 

zintegrowanego systemu oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation. 

 

Jak wynika z analizy wniosków poprawa konkurencyjności portów umożliwi ich dalszy rozwój 

i zapewni optymalne wykorzystanie inwestycji komplementarnych dotyczących modernizacji 

nabrzeży, zaplecza portowego, dostępu kolejowego i drogowego, a zmniejszenie kosztów 

ekonomicznych i środowiskowych transportu morskiego przyczyni się do zwiększenia jego 

konkurencyjności jako najbardziej przyjaznej środowisku naturalnemu formy transportu 

(projekt: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etap I i III oraz 

przebudowa nadbrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III)24. 

 

Jak wynika z analizy danych zastanych oraz struktury odpowiedzi respondentów uczestniczących 

w badaniach jakościowych na konkurencyjność portów morskich wpływ ma szereg czynników 

związanych m.in. z infrastrukturą, zapleczem, czy dostępnością portów ze strony morza i lądu. 

Biorąc pod uwagę specyfikację techniczną portów morskich (nabrzeża, doki, infrastrukturę 

                                                             
24 Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 3.2 POIiŚ 
2014-2020. 
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przeładunkową itp.) można przyjąć konkluzję świadczącą, iż wzrost konkurencyjności portów 

morskich w Polsce bazuje na możliwościach obsługi odpowiednio dużych jednostek pływających. 

W związku z czym na zwiększenie konkurencyjności portów morskich, w kontekście założeń 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, mają wpływ projekty, 

które osiągają takie wskaźniki jak25: 

I. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych 
[szt.] 

Projekty realizowane w ramach POIiŚ 2014-2020 zakładają w sumie budowę lub modernizację 

15 budowli hydrotechnicznych, z czego najwięcej przyjęto w projekcie: Poprawa dostępu do Portu 

w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego, realizowanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin 

i Świnoujście (6 budowli). 4 budowle zostaną zmodernizowane lub wybudowane podczas 

realizacji projektu pt.:  Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w 

Gdańsku, 3 w ramach projektu: Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu 

Kaszubskiego, natomiast modernizację lub budowę dwóch budowli  zakłada projekt: Budowa 

infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia. 

II.  Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 

Wyłącznie jeden projekt realizowany w ramach analizowanego programu operacyjnego zakłada 

wzrost liczby zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – projekt: Budowa 

morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL, realizowany przez Urząd Morski 

w Gdyni. Przekłada się to na utworzenie jednego inteligentnego systemu transportowego. 

III. Długość zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Jednym z aspektów wpływających na wzrost konkurencyjności portów morskich jest stan ich 

nabrzeży, które stanowią jeden z kluczowych elementów infrastruktury portowej. W związku 

z czym, w ramach projektów realizowanych przy współudziale środków POIiŚ 2014-2020  

zaplanowano modernizację ponad 6,5 tys. metrów nabrzeży, z czego najwięcej podczas realizacji 

projektu: Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA – 2 514 m. Około 

2 tys. metrów nabrzeży zostanie zmodernizowana w Porcie Gdynia (w ramach projektów: 

Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz 

przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III; Budowa publicznego terminalu promowego 

w Porcie Gdynia) – 2 098,40 m oraz w Porcie w Szczecinie (w ramach projektów: Poprawa 

dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego; Poprawa dostępu do Portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego) – 1 910,86 m. 

IV. Długość zbudowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Budowę nowych nabrzeży w portach morskich zaplanowano dzięki realizacji dwóch projektów 

realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., tj.: oprawa dostępu do 

Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (288,61 m) oraz Poprawa dostępu do Portu w 

Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (300 m). Łączna długość nowych nabrzeży w portach 

morskich, które zostaną zbudowane dzięki finansowaniu ze środków POIiŚ wynosi 588,61 m.  

V. Liczba terminali w sieci TEN-T z nową lub zmodernizowaną infrastrukturą portową 

Projekty realizowane w ramach POIiŚ 2014-2020 zakładają w sumie 8 terminali w sieci TEN-T, 

które dzięki dofinansowaniu zyskają nową lub zmodernizowaną infrastrukturę portową, z czego 

                                                             
25  Załącznik nr 4 – analiza wskaźnikowa projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 
(transport morski i śródlądowe drogi wodne) 
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aż 6 terminali uwzględnionych zostało w projekcie: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu, który realizowany jest przez ZMPSiS. Ponadto 

po jednym zmodernizowanym lub wybudowanym projekcie w sieci TEN-T uwzględniono w 

projektach: Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia oraz Poprawa dostępu 

do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego. 

VI. Możliwość przyjmowania promów o długości powyżej 180 m 

W ramach realizacji projektu pt.: Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. osiągnął możliwość przyjmowania promów o długości 

powyżej 180 m. Jest to jedyny projekt realizowany w ramach działania 3.2 Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, którego założeniem jest osiągnięcie 

możliwości przyjmowania promów mierzących powyżej 180 m. 

VII. Dodatkowa zdolność przeładunkowa intermodalnych terminali przeładunkowych 
[TEU/rok] 

W ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu  Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zaplanowano w sumie osiągnięcie dodatkowej 

zdolności przeładunkowej na poziomie 1 025 543,33 TEU rocznie, z czego największy przyrost 

zdolności przeładunkowej odnotowano w ramach projektu pt.: Rozbudowa intermodalnego 

terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania (397 000 TEU/rok) oraz projektu: 

Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia Sp. z o.o. (197 100 

TEU/rok). Ponadto planowane zwiększenie zdolności przeładunkowej zidentyfikowano 

w projektach: Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów 

w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych 

niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego; Dostosowanie 

terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu; 

Dywersyfikacja działalności poprzez zakup taboru kolejowego i urządzeń przeładunkowych 

w celu świadczenia usług transportu intermodalnego; Projekt modernizacji i rozbudowy 

Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia; Projekt rozwoju 

połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw; Projekt rozwoju połączeń intermodalnych 

dzięki zakupowi wagonów; Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów; Rozbudowa 

intermodalnego terminalu kontenerowego w Gliwicach wraz z zakupem sprzętu do jego obsługi; 

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich; Rozbudowa 

intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego 

działalność; Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie 

Grabowskim; Zakup lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, 

Brzegu Dolnym i Gliwicach; Zakup taboru i sprzętu celem uruchomienia przewozów 

intermodalnych przez CEDROB Cargo Sp. z o.o.; Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa 

toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym. 

VIII. Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych [km] 

Łącznie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowano 

modernizację 74,57 km, z czego zdecydowaną większość stanowi tor wodny Świnoujście-

Szczecin, który był pogłębiany na odcinku 62km (w ramach projektu: Modernizacja toru wodnego 

Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m. Ponadto zmodernizowane zostały tory wodne i 

podejściowe w ramach projektów: Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku 

(6,42 km); Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III 
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oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III (4 km) oraz Modernizacja wejścia do 

portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA (2,15 km). 

IX. Długość wybudowanych lub zmodernizowanych falochronów 

Projekt: Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku jest 

jedynym projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko uwzględniającym modernizację falochronów. W ramach analizowanego projektu 

zaplanowano modernizację 3,957 km falochronów. 

X. Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub 
śródlądowych 

W ramach wszystkich projektów realizowanych przy współudziale środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyjęto do realizacji utworzenie dodatkowej 

zdolności przeładunkowej rozbudowanych portów morskich lub śródlądowych na poziomie 

8 157 000 ton. Na zwiększenie zdolności przeładunkowej rozbudowanych portów morskich lub 

śródlądowych oddziałuje realizacja trzech projektów, tj.: Pogłębianie toru podejściowego 

i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia 

- etapy II i III (4 777 000 ton); oprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu 

Kaszubskiego (1 700 000 ton) oraz Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału 

Dębickiego (1 680 000 ton). 

XI. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Projekty realizowane przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020 uwzględniają przebudowę lub modernizację 8,52 km dróg 

dostępowych do portów, z czego 6,32 km wynika z realizacji projektu: Sprawny i przyjazny 

środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - Etap I (Beneficjent: Gmina Miasto 

Świnoujście), a 2,2 km – projekt: Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu 

Gdynia - przebudowa i elektryfikacja (Beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.). 

XII. Całkowita długość nowych dróg dostępowych do portu 

Natomiast budowę nowych dróg dostępowych do portu zaplanowano  wyłącznie w ramach 

realizacji projektu: Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu 

w Świnoujściu - Etap I. Analizowany projekt zakłada budowę 1,53 km nowych dróg dostępowych. 
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XIII. Liczba zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego 

Urząd Morski w Gdyni realizuje jedyny projekt (pt.: Zintegrowany system oznakowania 

nawigacyjnego z elementami e-Navigation) w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, którego założeniem jest modernizacja oznakowania nawigacyjnego. 

 

8.4. Wpływ realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 inwestycji 

w zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych na poprawę 

stanu środowiska 

Dotychczas, w ramach podejmowanych działań w zakresie transportu morskiego i śródlądowych 

dróg wodnych, wrażliwość na racje środowiskowe ograniczała się głównie do minimalizowania 

negatywnego wpływu działalności portowej na środowisko. Jednakże, jak wynika z zapisów 

Programu rozwoju portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) „polskie porty 

morskie powinny uwzględniać w prowadzonych przedsięwzięciach inwestycyjnych coraz 

popularniejsze w Europie Zachodniej nabrzeżne systemy zasilania jednostek pływających w 

energię elektryczną tzw. cold-ironing. Rozwiązania tego typu umożliwiają redukcję hałasu oraz 

ograniczenie emisji spalin w trakcie postoju statku w porcie, poprzez dostarczanie energii z lądu. 

System cold-ironing promowany jest również przez Komisję Europejską” 26. 

 

W zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych na poprawę stanu środowiska 

wpływa również tworzenie możliwości bunkrowania jednostek morskich paliwem LNG 

(skroplonym gazem ziemnym) na terenie portów morskich.  Powyższe bunkrowanie statków 

może być realizowane zarówno za pomocą specjalistycznych jednostek bunkrujących lub cystern 

samochodowych, jak również przy pomocy instalacji wykorzystujących kriogeniczne kontenery 

ISO.  W niniejszym aspekcie istotną kwestią jest zobowiązanie zapisami dyrektywy 2014/94/UE 

państw członkowskich Unii Europejskiej do rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych 

w portach sieci bazowej TEN-T (polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 

narodowej, tj. Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście) do 31 grudnia 2025 r. (dotyczy to zarówno 

paliwa LNG, jak i w uzasadnionych przypadkach tzw. cold-ironing)27. 

 

Równie znaczącą kwestią dla wpływu transportu morskiego na poprawę stanu środowiska jest 

budowa infrastruktury portowej umożliwiającej odbiór ścieków sanitarnych ze statków 

zacumowanych w portach, bezpośrednio do lądowej sieci kanalizacyjnej. Jak wynika z zapisów 

Programu rozwoju portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) rozwój 

przedmiotowej infrastruktury „będzie stanowić realizację wprowadzonych w 2011 r. zmian do 

Załącznika IV do konwencji MARPOL (Rezolucja MEPC.200(62)), zgodnie z którymi Morze 

Bałtyckie ustanowione zostało obszarem specjalnym, w którym zrzuty nieoczyszczonych ścieków 

ze statków pasażerskich będą zabronione”28.  

 

Ponadto, projekty obejmujące bagrowanie torów wodnych, są istotne ze względu na możliwość 

chwilowego zanieczyszczenia środowiska wodnego w wyniku dostawy materiału (osadu 

                                                             
26 Program rozwoju portów morskich do do 2030 roku. 
27 Ibidem. 
28 Program rozwoju portów morskich do 2030 roku. 
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dennego) wzruszonego w czasie tego procesu. Jednakże istnieją metody bagrowania o niskiej 

presji jakości wód, np. metoda zbierania osadu w tubach odciekowych, gdzie zmącenie wód 

w wyniku zabiegu bagrowania ograniczone jest niemal do minimum środowiskowego. 

W przypadku projektów związanych z budową stopni wodnych, należy uwzględnić ciągłość 

hydromorfologiczną cieków. Jest to ingerencja, która w największy sposób zakłóca przepływ 

energii (woda) i materii (rumowisko rzeczne) w środowisku fluwialnym - należy uwzględnić 

wielowariantowy zakres ww. inwestycji, dzięki czemu wybrać można wariant najbardziej 

poprawny środowiskowo. W ten sposób minimalizuje się presje środowiskowe – dodatkowo 

uwzględniając zasadę kompensacji środowiskowych. Takim przykładem są np. przepławki dla 

ryb, które zaproponowane w projektach planowanych do realizacji przyczyniają się do 

zmniejszenia presji środowiskowych.29. 

 

Inwestycje w obszarze transportu morskiego wyszczególnione w zapisach SZOOP POIiŚ 

2014-2020 to przede wszystkim inwestycje ograniczające zanieczyszczenia środowiska przez 

statki, w tym budowa infrastruktury do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków 

w energię elektryczną (cold-ironing)30.  

 

Z kolei w zakresie wpływu inwestycji związanych z rozwojem śródlądowych dróg wodnych na 

ochronę środowiska, projekty te przyczynią się przede wszystkim do: wzrostu udziału żeglugi 

śródlądowej jako najbardziej proekologicznej gałęzi transportu lądowego, w rynku usług 

transportowych. Jak wynika z treści Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w 

Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030: „Transport wodny śródlądowy posiada 

najniższe koszty zewnętrzne spośród wszystkich gałęzi transportu lądowego, produkcji „czystej” 

energii elektrycznej, pozyskiwanej z elektrowni wodnych31. 

 

Problemem w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce jest aspekt związany 

z brakiem wody, który jest głównym problemem transportowania drogą śródlądową towarów np. 

Wisłą. W związku z czym niezbędne jest zapewnienie stabilizacji na drogach wodnych, w celu 

zachowania warunków nawigacyjnych dla III klasy na jak najdłuższych odcinkach, przy 

jednoczesnym planowaniu rozbudowy do klas międzynarodowych. Jednakże kwestią 

problematyczną jest konieczność zaangażowania bardzo dużych środków finansowych 

niezbędnych m.in. do  zainwestowania  w stopnie wodne na Wiśle (ze względu na m.in. szerokość 

rzeki)32. 

 

Jak wynika z analizy wyników badania ankietowego realizowane lub planowane do realizacji 

projekty będą wpływały na poprawę stanu środowiska naturalnego głównie poprzez 

ograniczenie emisji CO2 (62,5% wnioskodawców i 70,6% beneficjentów), zwiększenie zdolności 

przewozowych środków transportu (75,0% wnioskodawców i 55,9% beneficjentów) oraz 

stworzenie systemów intermodalnych z łączeniem gałęzi transportu, które wpływają na 

zmniejszenie zanieczyszczeń i zwiększenie efektywności (62,5% wnioskodawców i 52,9% 

                                                             
29 Panel delficki. 
30 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
31 Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. 
32 Panel ekspertów. 
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beneficjentów). Na fakt, iż realizacja projektu nie wpłynęłaby na poprawę stanu środowiska 

naturalnego wskazało 12,5% wnioskodawców i tylko 2,9% beneficjentów. 

Wykres 2 W jaki sposób, Pana/i zdaniem, realizowany/ planowany do realizacji przez Państwa projekt wpłynął/ 

wpłynąłby na poprawę stanu środowiska naturalnego? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI  z beneficjentami i wnioskodawcami. 

Przedstawiciele IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki 

śródlądowej oraz IP POIiŚ 2014-2020 zostali poproszeni o ocenę wpływu projektów związanych 

z transportem morskim i z śródlądowymi drogami wodnymi realizowanych w ramach POIiŚ na 

poprawę stanu środowiska naturalnego, gdzie 1 - oznacza „realizowane projekty nie przyczyniają 

się do poprawy stanu środowiska”, 3 - „przyczyniają się w umiarkowanym stopniu”, 5 - „projekty 

mają duży wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego”. Żaden z badanych nie ocenił tego 

wpływu niżej niż na umiarkowany. Co trzeci badany ocenił ten wpływ na ocenę 3, 4 oraz 5, co 

oznacza, że realizowane projekty raczej mają wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

Wpływ przykładowych projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-

2020 na poprawę stanu środowiska: 

 

W zakresie działań związanych z poprawą stanu środowiska  w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-

2020 dominują przede wszystkim działania związane z ograniczeniem zanieczyszczenia 
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środowiska przez statki, takie jak: Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków 

sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia, którego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia 

środowiska przez statki, czy projekty: Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu 

Kaszubskiego i Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego, których 

założenia uwzględniają ograniczenie negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez 

transport morski. 

 

Z kolei wśród działań, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska w ramach działania 

3.2 POIiŚ 2014-2020 realizowane są inwestycje, których celem jest: poprawa stanu środowiska 

naturalnego, w tym ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawa warunków 

migracji ryb, stworzenie możliwości rozwoju obszarów nadodrzańskich, redukcja zatłoczenia 

motoryzacyjnego (projekt: Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 - 

przystosowanie do III kl. drogi wodnej) oraz optymalizacja zużycia nośników energii, poprawa 

sytuacji w zakresie środowiska i dostosowania się w tym względzie do obowiązujących 

przepisów. Ograniczenie zanieczyszczeń  środowiska przez statki, może wynikać m.in. z realizacji 

projektów, które obejmują budowę infrastruktury do odbioru ścieków sanitarnych ze statków. W 

wyniku realizacji projektu zwiększy się poprawa bezpieczeństwa morskiego, przez inwestycje w 

infrastrukturę portową oraz inwestycje ograniczające zanieczyszczenia środowiska przez statki 

(projekt: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w 

Świnoujściu). 

 

Na poprawę stanu środowiska ma wpływ również rozwój i usprawnienie przyjaznego środowisku 

transportu (projekty: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - 

woj. opolskie - etap I oraz Stopień Brzeg Dolny - roboty modernizacyjne na stopniu, ETAP II), a 

także zmniejszenie uciążliwości ruchu towarowego dla środowiska naturalnego, poprzez wzrost 

udziału przyjaznego środowisku transportu kolejowego w transporcie ładunków ogółem 

(projekt: Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia - przebudowa i 

elektryfikacja). 

 

W zakresie przeciwdziałania negatywnym efektom działalności portowej na środowisko należy 

również zwrócić uwagę na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko związanego 

z działalnością portową, poprzez dostosowanie nabrzeży do obsługi większych jednostek, dzięki 

czemu nastąpi obniżenie emisji substancji zanieczyszczających środowisko i zmniejszenie hałasu 

w przeliczeniu na jednostkę ładunku (projekt: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów 

wewnętrznych Portu Gdynia - etap I i III oraz przebudowa nadbrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i 

III). 

 

Dodatkowo, w zakresie poprawy stanu środowiska należy wyszczególnić działania prewencyjne, 

takie jak: ograniczenie skutków bezpośrednich zagrożeń chemicznych stwarzanych przez statki 

handlowe, zapewnienie efektywnego systemu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu 

(projekt: Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania 

i Ratownictwa) oraz zwiększenie zdolności przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze 

wzrastającym obrotem drogą morską surowcami energetycznymi - wielozadaniowy charakter 

planowanych jednostek pozwoli na wykonywanie zadań leżących poza możliwościami obecnie 
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eksploatowanego taboru, szczególnie w zakresie usuwania zanieczyszczeń, gaszenia pożarów  

(projekt: Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających)33. 

 

Idea zrównoważonego rozwoju coraz częściej wkomponowuje się w założenia współczesnego 

rozwoju, zarówno pod względem gospodarczym, jak również pod względem terytorialnym. 

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że istotną kwestią zrównoważonego rozwoju jest m.in. 

wrażliwość na racje środowiskowe przy realizacji celów gospodarczych realizowanych 

przedsięwzięć, czy projektów i inwestycji.  W związku z czym na poprawę stanu środowiska, 

w kontekście założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

mają wpływ projekty, które osiągają takie wskaźniki jak34: 

I. Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych [szt.] 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zaplanowano 

utworzenie lub modernizację 350 budowli hydrotechnicznych, z czego zdecydowaną większość 

przyjęto w założeniach projektu: Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie 

do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej - ETAP II 

(341 szt.), realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Liczba budowli 

hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych stanowi również wskaźnik projektów: 

Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie (etap I)  

(3 szt.); Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW 

Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II (2 szt.); „Modernizacja śluz 

odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi 

wodnej” Faza II (2 szt.); Stopień Brzeg Dolny - roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II (1 szt.); 

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi 

wodnej (1 szt.). 

II. Skrócenie czasu procesu śluzowania - Śluza Dzierżno/ Śluza Łabędy 

Na skrócenie czasu śluzowania na Śluzie Dzierżno oraz Śluzie Łabędy wpływ będą miały projekt: 

„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie 

do III klasy drogi wodnej” Faza II, który umożliwi skrócenie czasu śluzowania łącznie o 17 minut, 

z czego 10 minut na Śluzie Dzierżno oraz 7 minut na Śluzie Łabędy. 

III. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych 
[szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

                                                             
33 Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 3.2 POIiŚ 
2014-2020. 
34 Załącznik 4 Analiza wskaźnikowa projektów relizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (transport 
morski i śródlądowe drogi wodne) 
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IV. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

V. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych [km] 

Całkowitą długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych, którą udaje się 

osiągnąć przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2104-2020, obrazują cztery wskaźniki: Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych 

śródlądowych dróg wodnych (CI 16) [km]; Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych 

śródlądowych dróg wodnych w województwie opolskim; Całkowita długość nowych lub 

zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych w województwie dolnośląskim; Całkowita 

długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych w województwie lubuskim. 

Jednakże warto zwrócić uwagę, że wskaźnik: Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych 

śródlądowych dróg wodnych (CI 16) [km] obrazuje sumę wszystkich potencjalnych wskaźników 

w województwach: opolskim, dolnośląskim i lubelskim. Zakładana długość zmodernizowanych 

lub nowych śródlądowych dróg wodnych w ramach 8 realizowanych projektów wynosi 68,57 km, 

z czego najwięcej przyjęto w projekcie: Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - 

przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy 

Łużyckiej - ETAP II (21,80 km). Utworzenie lub modernizację śródlądowych dróg wodnych 

zaplanowano również podczas realizacji projektów: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku 

w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie (etap I) (19,38 km); Stopień Brzeg Dolny - roboty 

modernizacyjne na stopniu, Etap II (20,90 km); Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze 

w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej (6,49 km). 

VI. Liczba wybudowanych/ przebudowanych przepławek dla ryb 

Jedną z kwestii związanych z poprawą stanu środowiska naturalnego w ramach projektów 

realizowanych przy współudziale środków z POIiŚ 2014-2020 jest liczba wybudowanych 

i przebudowanych przepławek dla ryb. Projekty związane z przepławkami dla ryb realizowane są 

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które w ramach projektu: Modernizacja 

jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie (etap I) planuje budowę 

dwóch przepławek oraz przebudowę jednej przepławki. Ponadto w ramach projektu: Stopień 

Brzeg Dolny - roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II planowana jest przebudowa jednej 

przepławki dla ryb. 

VII. Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych [km] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VIII. Długość wybudowanych lub zmodernizowanych falochronów 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IX. Długość dróg wodnych objętych systemem RIS 

Wdrożenie RIS na drogach wodnych stanowi cel jednego projektu współfinansowanego ze 

środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, tj. Pełne 

wdrożenie RIS Dolnej Odry. Analizowany projekt zakłada wdrożenie RIS na odcinku 117 km 

Dolnej Odry. 
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X. Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub 
śródlądowych 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3.  

XI. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

 

8.5. Wpływ realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 inwestycji 

w zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych na poprawę 

parametrów żeglugi 

W zakresie wpływu inwestycji dotyczących śródlądowych dróg wodnych na poprawę żeglugi 

należy zwrócić uwagę, że całkowita długość śródlądowych dróg wodnych uznanych za żeglowne 

w 2014 r. (w relacji do okresu programowani POIiŚ 2014-2020) wynosiła 3 655 km, z czego 

wyłącznie 6% stanowiło drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym. Na rozwój śródlądowego 

transportu wodnego wpływ ma m.in. niekorzystny stan zasobów wodnych oraz duża zmienność 

odpływu rzecznego, którego wyrównanie utrudnia niewystarczająca retencja zbiornikowa. 

Pozostała część dróg wodnych w Polsce ma charakter regionalny, natomiast ich rzeczywiste 

warunki nawigacyjne nie odpowiadają parametrom, jakie zostały im przypisane podczas 

pierwotnej klasyfikacji. Aktualny rozwój dróg wodnych pod względem poprawy parametrów 

żeglugi determinowany jest m.in. przez układ geograficzny dwóch głównych rzek w Polsce – Wisły 

oraz Odry, który z jednej strony pokrywa się z ogólnokrajowymi kierunkami największych 

potoków masy ładunkowej, natomiast z drugiej – umożliwia kreowanie dogodnych połączeń 

z systemami wodnymi krajów sąsiadujących35. 

 

W związku ze stanem dróg wodnych w Polsce oraz wykorzystaniem do transportu śródlądowego 

głównie dwóch rzek w kraju polska żegluga śródlądowa realizowała przewozy przede wszystkim 

na odcinkach Odry (90% przewozów krajowych), Wisły oraz na drogach wodnych Europy 

Zachodniej (w tym przede wszystkim na drogach niemieckich). Ponadto warto zwrócić uwagę, że 

w 2014 r. polska żegluga śródlądowa miała udział w rynku usług transportowych zaledwie na 

poziomie 0,4% (7 629 tys. ton ładunków), z czego 90% przewozów krajowych odbywało się na 

odległość poniżej 50 km36. 

 

Zwiększenie udziału żeglugi śródlądowej w rynku usług transportowych wymaga poprawy 

parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych. Zadania inwestycyjne umożliwiające zarówno 

przywrócenie drogom wodnym parametrów eksploatacyjnych określonych w tzw. 

                                                             
35 Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”/ Śródlądowe drogi wodne: 
Odrzańska Droga Wodna oraz Program rozwoju – Wisła 
z: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/rodladowe-drogi-wodne [data dostępu: 23.03.2020 r.].  
36 Ibidem. 
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rozporządzeniu klasyfikacyjnym, jak również zwiększenie długości dróg żeglownych 

o parametrach minimum III klasy żeglowności, zostały zaplanowane w  Strategii  Rozwoju  

Transportu  do  2020 r.  (z  perspektywą  do  2030  r.) z  dnia  22  stycznia 2013  r.  oraz  

w Dokumencie  Implementacyjnym do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 

roku37W związku z czym kryteria wyboru projektów, które zostaną objęte dofinansowaniem ze 

środków UE w latach 2014-2020 premiują w pierwszej kolejności zadania inwestycyjne 

planowane na drodze wodnej rzeki Odry38.  

 

W ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 na śródlądowych drogach wodnych przewidziano 

projekty na rzecz poprawy ich parametrów eksploatacyjnych, w tym ich podniesienia na 

wybranych odcinkach Odrzańskiej Drogi Wodnej do III klasy drogi wodnej.  Ponadto Szczegółowy 

Opis Osi Priorytetowych uwzględnia liniowe i punktowe inwestycje infrastrukturalne służące 

poprawie parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych, w tym: m.in.: budowę i modernizację 

budowli hydrotechnicznych, zabudowy regulacyjnej oraz udrożnienie toru wodnego39.  

 

Większość beneficjentów realizujących projekty dotyczące śródlądowych dróg wodnych oraz 

transportu intermodalnego wskazała, że realizacja projektu nie wpłynęła na poprawę 

parametrów żeglugi (75,0%). Tego samego zdania był co trzeci wnioskodawca (33,3%). Co drugi 

wnioskodawca i co piąty beneficjent wskazał, że realizowany lub planowany do realizacji projekt 

wpłynął/wpłynąłby na przebudowę dróg wodnych (poprzez modernizację, pogłębienie, 

wydłużenie itd.). 

                                                             
37 Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”/ Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. 

38 Ibidem. 
39 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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Wykres 3 W jaki sposób, Pana/i zdaniem, realizowany/ planowany do realizacji przez Państwa projekt wpłynął/ 

wpłynąłby na poprawę parametrów żeglugi? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI  z beneficjentami i wnioskodawcami realizującymi 
lub planującymi realizować projekty dotyczące śródlądowych dróg wodnych oraz/lub transportu intermodalnego. 

Przedstawiciele IP POIIŚ 2014-2020, IZ POIIŚ 2014-2020, ministra ds. transportu oraz ministra 

właściwego ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odpowiedzialnego za żeglugę 

śródlądową zapytano, czy zauważają poprawę parametrów żeglugi w związku z realizacją 

projektów w zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych w ramach POIiŚ. 

Badani mieli dokonać oceny w skali 1-5, gdzie „1” oznacza „nie uważam, żeby realizowane 

projekty miały wpływ na parametry żeglugi”, zaś „5” „realizowane projekty w dużym stopniu 

wpływają na poprawę parametrów żeglugi”. 66,7% ankietowanych wskazało, iż wpływ ten jest 

duży, zaś pozostała część badanych, że jest on umiarkowany. Poprawa parametrów żeglugi, 

zdaniem badanych, widoczna jest szczególnie w zakresie transportu morskiego (głębsze 

i umocnione tory wodne, nowe wejścia do portów, nowe lub zmodernizowane falochrony), 

w znacznie mniejszym zaś stopniu w przypadku transportu śródlądowego. 

 

Wpływ przykładowych projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-

2020 na poprawę parametrów żeglugi: 

 

Działania realizowane w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 mają przede wszystkim wpływ 

na poprawę parametrów żeglugi poprzez poprawę parametrów technicznych torów wodnych, 

w tym:  Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW 

Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II (poprawa warunków transportu 

wodnego na Kanale Gliwickim, zwiększenie przepustowości); Modernizacja wejścia do portu 

wewnętrznego (w Gdańsku), Etap IIIA (wzrost sprawności żeglugi na Martwej Wiśle poprzez 

poprawę parametrów technicznych toru wodnego (na długości 2153,7m) na Martwej Wiśle 

umożliwiające wpłynięcie statków o standardowych parametrach oraz zabezpieczenie toru 

wodnego i akwenów portowych poprzez przebudowanie bądź wyremontowanie nabrzeży 

o łącznej długości około 2516,51m); Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - 

przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy 

Łużyckiej - ETAP II (Polepszenie warunków żeglugowych poprzez poprawę średnich głębokości, 

zapobieżenie sedymentacji rumowiska na szerokości szlaku żeglugowego oraz zmniejszenie 

liczby miejsc zatorogennych) czy  Stopień Brzeg Dolny - roboty modernizacyjne na stopniu, ETAP 

II (poprawa parametrów eksploatacyjnych odrzańskiej drogi wodnej (ODW) oraz poprawa 
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parametrów eksploatacyjnych śluzy żeglugowej i udrożnienie biologiczne Odry na odcinku 20,90 

km). W zakresie poprawy parametrów warto również zwrócić uwagę na projekt: Pełne wdrożenie 

RIS Dolnej Odry, którego celem jest ułatwienie koordynowania wspólnej polsko-niemieckiej akcji 

lodołamania na Odrze oraz zwiększenie konkurencyjności transportu europejskiego, a co za tym 

idzie konieczności modernizacji sektora transportu i zmniejszenia jego udziału w emisji 

związków węgla40. 

 

Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne śródlądowych dróg wodnych w Polsce wygenerowały 

zarówno trudności związane z właściwym ich utrzymaniem, jak również uniemożliwiły rozwój 

transportu śródlądowego w Polsce. W związku z czym na poprawę parametrów żeglugi, 

w kontekście założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

mają wpływ projekty, które osiągają takie wskaźniki jak41: 

I. Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

II. Skrócenie czasu procesu śluzowania - Śluza Dzierżno/ Śluza Łabędy 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

III. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IV. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych [km] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

V. Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych [km] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VI. Długość dróg wodnych objętych systemem RIS 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

VII. Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub 
śródlądowych 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

                                                             
40 Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 3.2 POIiŚ 
2014-2020. 
41 Załącznik 4 Analiza wskaźnikowa projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (transport 
morski i śródlądowe drogi wodne) 
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VIII. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IX. Liczba zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

8.6. Wpływ realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 inwestycji 

w zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych na poprawę 

bezpieczeństwa żeglugi  

Poprawa parametrów żeglugi ma również bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa 

transportu śródlądowego.  Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, że  inwestycje infrastrukturalne 

związane z rozwojem dróg wodnych w Polsce cechują się wysokim poziomem kapitałochłonności, 

przy jednocześnie dużej produktywności poniesionych nakładów. Oznacza to, że projekty służące 

poprawie parametrów żeglugi służyć będą również innym istotnym funkcjom gospodarczym, a 

także zapewnieniu ochrony przeciwpowodziowej (poprzez przeciwdziałanie i łagodzenie 

skutków powodzi)42.  

 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa żeglugi projekty w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 

skoncentrowane są na modernizacji wejść do portów, modernizacji i pogłębienia torów wodnych 

wraz z umocnieniami brzegowymi falochronów osłonowych umożliwiających bezpieczne wejście 

do portów, wdrażaniu systemu informacji rzecznej (RIS) oraz doposażeniu służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żeglugi, w tym poprzez budowę i modernizację jednostek 

specjalistycznych43.  

 

Wszyscy beneficjenci realizujący projekty w ramach POIiŚ oraz 75% wnioskodawców wskazało, 

że wdrażany przez nich projekt wpłynął na poprawę parametrów budowli hydrotechnicznych. 

Polowa beneficjentów wskazała również na poprawę warunków hydrometeorologicznych oraz 

poprawę parametrów dróg wodnych. Wnioskodawcy, oprócz poprawy parametrów budowli 

hydrotechnicznych wskazywali także na poprawę parametrów dróg wodnych (75%) oraz 

poprawę warunków hydrometeorologicznych (50%) i poprawę parametrów intensywności 

ruchu (25%).  

                                                             
42 Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. 
43 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 



 

53 | S t r o n a  

 

Wykres 4 W jaki sposób, Pana/i zdaniem, realizowany/ planowany do realizacji przez Państwa projekt wpłynął/ 

wpłynąłby na poprawę bezpieczeństwa żeglugi? 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI  z beneficjentami i wnioskodawcami (przy 
uwzględnieniu wyłącznie odpowiedzi wnioskodawców i beneficjentów realizujących projekty dot. śródlądowych 
dróg wodnych). 

Przedstawiciele IP i IZ POIiŚ, ministra ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki 

morskiej i żeglugi śródlądowej odpowiedzialnego za żeglugę śródlądową byli podzieleni 

w kwestii oceny wpływu realizowanych projektów na bezpieczeństwo żeglugi. W skali od 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza „projekty nie miały wpływu na poprawę bezpieczeństwa żeglugi”, zaś 5 - 

„realizowane projekty w dużym stopniu wpływają na poprawę bezpieczeństwa żeglugi” co trzeci 

badany wskazał na umiarkowany, raczej duży i duży stopień wpływu na poprawę 

bezpieczeństwa. Podobnie jak w przypadku poprawy parametrów żeglugi, badani wskazywali, że 

poprawa bezpieczeństwa miała miejsce w szczególności w ramach transportu morskiego. Zmiany 

widoczne są w zakresie polepszenia parametrów eksploatacyjnych torów wodnych, wejść do 

portów, łatwiejszego manewrowania jednostek w kanałach portowych czy zakupu sprzętu dla 

służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żeglugi. 
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Wpływ przykładowych projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-

2020 na poprawę bezpieczeństwa żeglugi: 

 

Pierwszym typem projektów realizowanych w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jest doposażenie służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo żeglugi, w tym poprzez budowę i modernizację jednostek specjalistycznych, 

takich jak:  Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających (nowe wielozadaniowe 

jednostki pływające zapewniają bezpieczeństwo żeglugi). 

 

Drugim typem projektów wpływających na bezpieczeństwo żeglugi jest wdrażanie systemu 

informacji rzecznej (RIS) i takie projekty jak: Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry (poprawa 

warunków i bezpieczeństwa żeglugi). 

 

Jak wykazała analiza danych zastanych oraz badania ilościowe i jakościowe na poprawę 

bezpieczeństwa żeglugi mają wpływ projekty związane z poprawą infrastruktury dostępu do 

portów od strony morza, takie jak inwestycje, których celem jest umożliwienie dwukierunkowej 

żeglugi jednostek, zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa wpływających 

i wypływających statków z Portu Gdańsk dla prognozowanego wzrostu liczby statków (projekt: 

Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku); pogłębieniu toru wodnego na 

odcinku o długości ok. 62 km z równoczesnym poszerzeniem, budową i modernizacją urządzeń 

hydrotechnicznych (w tym m.in.. budową nowych umocnień brzegowych i budowli regulacyjnych 

pomiędzy Zalewem Szczecińskim a Basenem Górniczym w Morskim Porcie w Szczecinie (projekt: 

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m); umożliwieniu zawijania 

do Portu Gdynia, cumowania przy nabrzeżach i obsługi większych niż dotychczas statków 

kontenerowych i masowych (o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i 

maksymalnym zanurzeniu do 14,7 m - obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13 m) (projekt: 

Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etap I i III oraz 

przebudowa nadbrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III); zwiększeniu głębokości przy nabrzeżach 

pozwoli na zawijanie jednostek charakteryzujących się większą nośnością (projekt: Poprawa 

dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego); pogłębieniu i poszerzeniu Kanału 

Dębickiego, modernizacja i pogłębienie nabrzeży w rejonie Kanału Dębickiego, wybudowania w 

rejonie Kanału Dębickiego nowego nabrzeża głębokowodnego oraz pogłębienia do 12,5m i 

poszerzenia akwenu Kanału Dębickiego, aby umożliwić bezpieczną nawigację dużych statków 

morskich o zanurzeniu do 11m (projekt: Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału 

Dębickiego); poprawie infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu od strony lądu poprzez 

budowę i przebudowę drogowego układu komunikacyjnego wyprowadzającego i 

odprowadzającego ruch z i do portu, niwelację wąskich gardeł - budowa nowych dróg (w tym 

wiaduktu nad linią PKP) (projekt: Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu 

w Świnoujściu - Etap 1). 

 

Warto zwrócić uwagę również na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu śródlądowego, poprzez 

poprawę niezawodności działania urządzeń hydrotechnicznych (projekt: Modernizacja śluz 

odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III 

klasy drogi wodnej - etap II) oraz wzrost bezpieczeństwa żeglugi na Martwej Wiśle oraz 

powstrzymanie degradacji istniejącej substancji nabrzeży Martwej Wisły i Motławy wraz 
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z nadaniem im nowych funkcji oraz zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców (projekt: 

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku), Etap IIIA). 

Kolejną kwestią, która oddziałuje na bezpieczeństwo żeglugi jest zapewnienie bezpieczeństwa 

lodołamania na Odrze na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej przez 

doprowadzenie do głębokości tranzytowej min. 1,8m zachowanej przez 240 dni w roku, co 

zapobiegnie powodziom zbiorowym (projekt: Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - 

przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy 

Łużyckiej - ETAP II)44. 

 

Proces poprawy bezpieczeństwa żeglugi jest zbieżny z poprawą parametrów dróg wodnych, które 

z jednej strony umożliwiają zwiększenie efektywności transportu śródlądowego, a z drugiej 

zwiększają poziom bezpieczeństwa transportu rzecznego, poprzez zmniejszenie odziaływania 

warunków zewnętrznych na żeglugę oraz zagrożenie ze strony innych jednostek pływających. W 

związku z czym na poprawę bezpieczeństwa żeglugi, w kontekście założeń Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, mają wpływ projekty, które 

osiągają takie wskaźniki jak45: 

I. Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

II. Skrócenie czasu procesu śluzowania - Śluza Dzierżno/ Śluza Łabędy  

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

III. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IV. Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 
kolejowego, morskiego i śródlądowego [szt.] 

W ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

zaplanowano dwa projekty, których celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego, tj.: Wymiana taboru pływającego Urzędu 

Morskiego w Gdyni oraz Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa. 

V. Łączna liczba zakupionych jednostek taboru pływającego 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach POIiŚ 2014-2020 zakładają łącznie zakup 8 jednostek 

taboru pływającego, z czego 5 jednostek zostanie zakupionych dzięki realizacji projektu: 

Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni (Beneficjent: Urząd Morski w Gdyni). 

Dwie jednostki zostaną zakupione w ramach projektu: NOSTRIMARIS - budowa dwóch 

wielozadaniowych jednostek pływających, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, 

natomiast jedna jednostka – w ramach projektu pn. Budowa wielozadaniowego statku 

                                                             
44 Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 3.2 POIiŚ 
2014-2020. 
45 Załącznik 4 Analiza wskaźnikowa projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (transport 
morski i śródlądowe drogi wodne). 
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ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, którego beneficjentem jest 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. 

VI. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych [km] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

VII. Długość dróg wodnych objętych systemem RIS 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

VIII. Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub 
śródlądowych 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IX. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

X. Liczba zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XI. Długość zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XII. Możliwość przyjmowania promów o długości powyżej 180 m 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XIII. Długość wybudowanych lub zmodernizowanych falochronów 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XIV. Długość zbudowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XV. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 
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8.7. Wpływ realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 inwestycji 

w transporcie morskim na zwiększenie zdolności przeładunkowej portów 

Dostosowanie oferty usługowej portu morskiego do potrzeb klientów mierzone jest przede 

wszystkim poprzez wartości charakteryzujące obroty ładunkowe. Natomiast obiektywna ocena, 

niezależna od zmian w przeładunkach wynikających z koniunktury gospodarczej, zwiększenia 

pozycji konkurencyjnej portów zlokalizowanych w basenie morza bałtyckiego, bazuje na 

podstawie zmiany udziału w obsłudze poszczególnych grup ładunkowych46. 

 

W ramach POIiŚ 2014-2020 wpływ na zwiększenie zdolności przeładunkowych portów mają 

przede wszystkim inwestycje związane z infrastrukturą portów, co realizowane jest w ramach 

analizowanego działania47 . 

 

Wszyscy beneficjenci wskazali, że realizowany projekt miał wpływ na: zmianę technologii usług 

portowych oraz zmianę organizacji pracy portu. 

 

Połowa beneficjentów i wnioskodawców wskazała, że wdrażany projekt wpłynął na: zwiększenie 

potencjału przeładunkowego portu poprzez jego wyposażenie m.in. w urządzenia przeładunkowe 

i sprzęt zmechanizowany. Ponadto beneficjenci wskazywali jako korzyść zwiększenie 

powierzchni składowej portu oraz zwiększenie stanu i kwalifikacji zawodowych pracowników. 

Beneficjenci wskazywali również istotny wpływ projektu na modernizację (w tym pogłębienie) 

istniejących nabrzeży.  

                                                             
46 Program rozwoju portów morskich do 2030 roku. 
47 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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Wykres 5 W jaki sposób, Pana/i zdaniem realizowany/ planowany do realizacji przez Państwa projekt wpłynął/ 

wpłynąłby na zwiększenie zdolności przeładunkowej portów? 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI  z beneficjentami i wnioskodawcami (przy 
uwzględnieniu wyłącznie odpowiedzi wnioskodawców i beneficjentów realizujących projekty morskie). 

Wszyscy przedstawiciele IP i IZ POIiŚ 2014-2020, ministra ds. transportu, ministra właściwego 

ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odpowiedzialnego za żeglugę śródlądową wskazali, 

że zdolność przeładunkowa portów zwiększyła się w dużym stopniu w efekcie realizacji 

projektów w ramach POIiŚ. Badani wskazali, że większa zdolność przeładunkowa wpłynęła także 

na wzrost realnych przeładunków w polskich portach morskich na przestrzeni ostatnich 

kilkunastu lat (od ok. 45 mln ton w 2005 r. do ok. 110 mln ton w 2019 r.). W sektorze rzecznym 

nie są realizowane inwestycje w infrastrukturę portów rzecznych, natomiast poprawiane są 

warunki żeglugi na Odrze. 

Wpływ przykładowych projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 

2014-2020 na zwiększenie zdolności przeładunkowej portów: 

 

Wpływ na zwiększenie zdolności przeładunkowej portów morskich mają przede wszystkim 

inwestycje związane z poprawą infrastruktury portów. W związku z czym, do dominujących 

inwestycji realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 wymienić należy projekty: 

Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku (modernizacja toru wodnego do 

Portu Północnego w Gdańsku na całej jego długości wraz z powiększeniem docelowej szerokości 

w dnie 600 m oraz osiągnięcie docelowej głębokości technicznej toru do poziomu 18 m oraz 
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umożliwienie wpłynięcia do Portu Północnego statków o maksymalnych gabarytach: 

zbiornikowce - 355x60x15m oraz kontenerowce - 350x45x15m); Modernizacja toru wodnego 

Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m (udrożnienie toru wodnego dla statków o większej 

ładowności i zanurzeniu); Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu 

Gdynia - etap I i III oraz przebudowa nadbrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III (zwiększenie 

zdolności przeładunkowej Portu Gdynia w zakresie ładunków kontenerowych i masowych); 

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (modernizacja dwóch 

najczęściej wykorzystywanych nabrzeży w przeładunkach ładunków masowych: Katowickiego 

i Chorzowskiego oraz budowa przystani dalbowej przy nabrzeżu Dąbrowieckim umożliwi 

obsługę masowców o nośności około 40 tys. ton. W wyniku inwestycji zwiększą się zdolności 

przeładunkowe Portu Szczecin) czy Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału 

Dębickiego (możliwość obsługi w rejonie Kanału Dębickiego kontenerowców o pojemności 1 800 

TEU i masowców (zbożowców) o nośności około 40 tys. ton. Zwiększą się zdolności 

przeładunkowe Portu Szczecin)48. 

 

Jednym z najistotniejszych wyzwań polskich portów morskich jest dostosowanie parametrów 

zarówno infrastruktury portowej, jak również infrastruktury dostępu do portów morskich od 

strony morza i lądu do obsługi coraz większych jednostek morskich. W związku z czym na 

poprawę zdolności przeładunkowej portów morskich, w kontekście założeń Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, mają wpływ projekty, które 

osiągają takie wskaźniki jak49: 

I. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych 
[szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

II. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

III. Długość zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IV. Liczba terminali w sieci TEN-T z nową lub zmodernizowaną infrastrukturą portową 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

V. Możliwość przyjmowania promów o długości powyżej 180 m 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

                                                             
48 Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 3.2 POIiŚ 
2014-2020. 
49 Załącznik 4 Analiza wskaźnikowa projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (transport 
morski i śródlądowe drogi wodne) 
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VI. Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych zlokalizowanych w sieci TEN-T 

Projekty realizowane w ramach POIiŚ 2014-2020 zakładają w sumie 8 terminali w sieci TEN-T, 

które dzięki dofinansowaniu zyskają nową lub zmodernizowaną infrastrukturę portową, z czego 

aż 6 terminali uwzględnionych zostało w projekcie: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu, który realizowany jest przez ZMPSiS. Ponadto 

po jednym zmodernizowanym lub wybudowanym projekcie w sieci TEN-T uwzględniono w 

projektach: Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia oraz Poprawa dostępu 

do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego. 

VII. Dodatkowa zdolność przeładunkowa intermodalnych terminali przeładunkowych 
[TEU/rok] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VIII. Długość wybudowanych lub zmodernizowanych falochronów 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IX. Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub 
śródlądowych 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

X. Długość zbudowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XI. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XII. Całkowita długość nowych dróg dostępowych do portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 
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8.8. Korelacja realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 inwestycji 

w zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych z celem dot. 

adaptacji do zmian klimatu oraz promowania zrównoważonego rozwoju 

Zarówno beneficjenci (68,8%), jak i wnioskodawcy (75,0%) wskazali, że realizowane (lub 

planowane do realizacji) projekty uwzględniają potrzeby w zakresie adaptacji do zmian klimatu. 

Zasadę zrównoważonego rozwoju uwzględniały jedynie projekty realizowane przy współudziale 

środków POIiŚ (28,1%), natomiast projekty bez wsparcia nie uwzględniały przedmiotowej 

zasady. Działania te wpływają na redukcję emisji CO2 i zanieczyszczeń, oszczędne śluzowanie 

(oszczędność wody), poprawę żeglowności czy przeniesienie transportu towarów z dróg na kolej.  

Wykres 6 Czy, Pana/Pani zdaniem planowany do realizacji przez Państwa projekt uwzględniałby potrzeby 

w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz promowanie zrównoważonego rozwoju? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI  z beneficjentami i wnioskodawcami. 

Wszyscy respondenci badania CAWI/CATI stanowiący przedstawicieli IZ POIiŚ, ministra 

właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020 

uważali, że inwestycje w obszarze śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego w ramach 

POIiŚ realizowane są uwzględniając potrzeby w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz 

promowanie zrównoważonego rozwoju (100% odpowiedzi twierdzących: „tak, projekty w 

ramach POIiŚ wpisują się w cel dot. adaptacji do zmian klimatu oraz promowania 

zrównoważonego rozwoju”). 

 

Intensywna promocja i finansowanie inwestycji w systemy intermodalne, których częścią są porty 

morskie, rzeczne i kolej oraz drogi śródlądowe, w długim okresie doprowadzą do obniżenia emisji 

z sektora transportu i obniżenia kosztów zewnętrznych transportu. Ponadto wzrost świadomości 

zagrożeń wynikających ze zmian klimatu przyczynia się do wyższej jakości  realizowanych 

projektów i jednoczenie poszanowania środowiska50. 

                                                             
50 Panel ekspertów. 
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Korelacja z celem dot. adaptacji do zmian klimatu oraz promowania zrównoważonego 

rozwoju 

 

Cel główny unijnej strategii w zakresie przystosowania do zmian klimatu dotyczy przyczyniania 

się do tego, aby Europa była odporna na zmianę klimatu. W praktyce oznacza to opracowanie 

spójnego podejścia i poprawę koordynacji, zwiększenie gotowości oraz zdolności do reakcji na 

skutki zmiany klimatu zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym krajowym, jak również na 

szczeblu wspólnotowym. W związku z czym na adaptację do zmian klimatu oraz promocję 

zrównoważonego rozwoju, w kontekście założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020, mają wpływ projekty, które osiągają takie wskaźniki jak51: 

I. Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

II. Skrócenie czasu procesu śluzowania - Śluza Dzierżno/ Śluza Łabędy 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

III. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych [km] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

IV. Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych [km] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

V. Długość wybudowanych lub zmodernizowanych falochronów 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VI. Długość dróg wodnych objętych systemem RIS 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

VII. Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub 
śródlądowych 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VIII. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

8.9. Sposób zintegrowania projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ z 

projektami innych gałęzi transportu (drogowy, kolejowy i miejski) 

                                                             
51 Załącznik 4 Analiza wskaźnikowa projektów relizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (transport 
morski i śródlądowe drogi wodne) 
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Jak wynika z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: „Z uwagi 

na interdyscyplinarny charakter transportu intermodalnego, podstawowym działaniem 

wspierającym jego rozwój będzie modernizacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej 

wykorzystywanej w systemie tych przewozów (usytuowanej na sieci AGTC oraz na kolejowej sieci 

towarowej TEN-T), realizowana w ramach działania poświęconego interwencji w sektorze 

kolejowym. Dodatkowo na rozwój tej formy przewozów towarów będą miały wpływ inwestycje 

poprawiające funkcjonowanie i możliwości przeładunkowe terminali drogowo – kolejowych 

w portach morskich”52. 

 

Działanie 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie transportu 

intermodalnego uwzględnia projekty budowy i przebudowy terminali intermodalnych 

w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T, w tym infrastruktury dostępowej, jak również 

z zakupem niezbędnych sprzętów oraz specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do 

przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu 

ciężarówek w całości.  Typy projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 to 

m.in.: budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym terminali 

położonych w centrach logistycznych i portach morskich, w tym dedykowanej infrastruktury 

kolejowej (w tym bocznice)/ drogowej niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych/ sieć 

drogową wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/ przebudową urządzeń obcych; 

zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, 

w szczególności urządzeń dźwigowych i innych urządzeń służących do przeładunku, lokomotyw 

manewrowych; zakup lub modernizacja taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych, oraz 

specjalistycznych wagonów służących do przewozów intermodalnych (platformy). Ponadto 

SZOOP uwzględnia możliwość realizacji projektów integrujących w sobie (w danej gałęzi 

transportu) ww. typy projektów53. 

 

Co drugi beneficjent (50,0%) i co czwarty wnioskodawca (25,0%) wskazał, że realizowany lub 

planowany do realizacji projekt w dużym stopniu jest/byłby zintegrowany z innymi gałęziami 

transportu (transportem drogowym, kolejowym i miejskim). 43,8% beneficjentów i 37,5% 

wnioskodawców wskazało, że komplementarność zachodzi w umiarkowanym stopniu, zaś 

jedynie 6,3% beneficjentów i aż 37,5% wnioskodawców stwierdziło, że projekt nie byłby 

powiązany z innymi gałęziami transportu. 

                                                             
52 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
53 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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Wykres 7 Czy, Pana/i zdaniem, realizowany/ planowany do realizacji przez Państwa projekt jest/byłby 

zintegrowany z działaniami na rzecz rozwoju innych gałęzi transportu, tj. transportu drogowego, kolejowego 

oraz miejskiego? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI  z beneficjentami i wnioskodawcami. 

Wszyscy przedstawiciele IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. 

gospodarki morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020 biorący udział w badaniu CAWI/CATI uważali, że 

projekty realizowane w ramach POIiŚ w obszarze rozwoju transportu morskiego i śródlądowych 

dróg wodnych są zintegrowane z działaniami na rzecz rozwoju transportu drogowego, 

kolejowego oraz miejskiego (100% odpowiedzi wskazujących na duży stopień spójności: „tak, 

projekty POIiŚ w zakresie rozwoju gałęzi transportu są spójne w dużym stopniu”). Zdaniem 

respondentów badania wpływ na to ma przede wszystkim fakt, iż projekty "morskie" są 

powiązane z innymi projektami realizowanymi w miastach portowych (głównie drogowymi) oraz 

realizowanymi przez GDDKiA (A1, S3, S7) czy PKP PLK SA (C-E 59 i C-E 65 oraz dojazdy do samych 

portów). Pewne problemy odnotować można zaś w przypadku projektów "rzecznych", gdyż 

powinny one być w większym stopniu skoordynowane z projektami w innych gałęziach 

transportu (np. wysokość prześwitu pod mostami a lustrem wody). Wskazano, że 

rekomendowanym działaniem, które podjęte powinno zostać w przyszłej perspektywie 

finansowej jest zapewnienie aby rozwój portów morskich był skorelowany z większymi 

możliwościami dowozu/wywozu towarów poprzez usunięcie "wąskich gardeł" i nacisk na 

większy udział kolei w obsłudze portów morskich. 

Integracja projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ z projektami innych 

gałęzi transportu (drogowy, kolejowy i miejski) 

 

Zintegrowanie projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ z projektami innych gałęzi 

transportu (drogowy, kolejowy i miejski), realizowane jest dzięki projektom uwzględniającym 

osiągnięcie takich wskaźników jak54: 

I. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

II. Liczba terminali w sieci TEN-T z nową lub zmodernizowaną infrastrukturą portową 

                                                             
54 Załącznik 4 Analiza wskaźnikowa projektów relizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (transport 
morski i śródlądowe drogi wodne) 
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Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

III. Możliwość przyjmowania promów o długości powyżej 180 m 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IV. Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych zlokalizowanych w sieci TEN-T 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.7. 

V. Dodatkowa zdolność przeładunkowa intermodalnych terminali przeładunkowych 
[TEU/rok] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VI. Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub 
śródlądowych 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VII. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

8.10. Wpływ realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 inwestycji 

w obszarze śródlądowych dróg wodnych na dostosowanie rzek do parametrów 

III klasy dróg wodnych 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych 

śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. określa działania 

prowadzone w kierunku stworzenia stabilnych warunków funkcjonowania i rozwoju polskiej 

żeglugi śródlądowej. W związku z czym drogi wodne zlokalizowane na terenie Polski zostaną 

uznane za szlaki żeglugowe istotne dla integracji europejskiej (symbolicznie oznaczanych jak 

kategoria „E”). Porozumienie AGN z jednej strony dotyczy dróg wodnych, które cechują 

odpowiednie wymagania klasyfikacyjne, a z drugiej – szlaków, które osiągną odpowiednie 

parametry w przyszłości55.  

 

Działania związane z poprawą parametrów żeglugi stanowią jeden z priorytetów celu 

tematycznego nr 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej w zakresie transportu 

wodnego śródlądowego. Uzyskanie co najmniej klasy III dróg wodnych na jak najdłuższych 

odcinkach wraz z usunięciem wąskich gardeł ma na celu umożliwienie zwiększenie 

wykorzystania tego typu transportu w transporcie towarów56.  

                                                             
55 Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. 
56 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa. 
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W ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 na śródlądowych drogach wodnych przewidziano 

projekty na rzecz poprawy ich parametrów eksploatacyjnych, w tym ich podniesienia na 

wybranych odcinkach Odrzańskiej Drogi Wodnej do III klasy drogi wodnej57. 

 

Dokładnie połowa wnioskodawców wskazała, że potencjalnie realizowany projekt wpłynąłby na 

poprawę szerokości szlaku żeglownego, natomiast co czwarty wnioskodawca wskazał dodatkowo 

na takie aspekty jak: poprawa długości dróg wodnych; poprawa poziomu głębokości 

tranzytowych na szlakach żeglownych; poprawa promieni łuków osi na szlakach żeglownych. 

Z kolei połowa beneficjentów uczestniczących w badaniu wykazała, że realizowany projekt 

oddziałuje na takie zagadnienia jak: poprawa szerokości szlaku żeglownego 

poprawa promieni łuków osi na szlakach żeglownych; poprawa szerokości kanałów; poprawa 

głębokości wody w kanałach; poprawa szerokości lub długości śluz; poprawa głębokości na progu 

dolnym śluz. 

 

Wykres 8 W jaki sposób, Pana/i zdaniem, realizowany/ planowany do realizacji przez Państwa projekt wpłynął/ 

wpłynąłby na proces dostosowania rzek do parametrów III klasy dróg wodnych? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami i wnioskodawcami (przy 
uwzględnieniu wyłącznie odpowiedzi wnioskodawców i beneficjentów realizujących projekty dot. śródlądowych 
dróg wodnych). 

Przedstawiciele IP i IZ POIiŚ 2014-2020, ministra ds. transportu, ministra właściwego 

ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odpowiedzialnego za żeglugę śródlądową zostali 

zapytani o to, czy inwestycje w obszarze śródlądowych dróg wodnych w ramach POIiŚ mają 

pozytywny wpływ na proces dostosowania rzek do parametrów III klasy dróg wodnych. 

                                                             
57 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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Ankietowani mogli ocenić ten wpływ w skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznacza „projekty nie oddziałują 

na ten aspekt ”, zaś  5 - „realizowane projekty w dużym stopniu przyczyniają się do dostosowania 

rzek do parametrów III klasy dróg wodnych”. 66,7% badanych oceniło wpływ inwestycji 

w obszarze śródlądowych dróg wodnych na proces dostosowania rzek do parametrów III klasy 

dróg wodnych jako umiarkowany (ocena „3”). Pozostała część ankietowanych wskazała, że wpływ 

ten jest raczej duży. Wskazali oni, że proces dostosowywania do parametrów III klasy jest 

długotrwały, mimo to jest systematycznie realizowany. Wdrażane są inwestycje na śluzach i 

jazach, modernizowane są także ostrogi. Mimo to, jak wskazali badani, nie przekłada się to na 

realny wzrost tej gałęzi transportu w przewozach ogółem (na przestrzeni ostatnich lat wręcz 

spada do poziomu praktycznie niezauważalnego - 0,2%), w związku z tym konieczne jest dalsze 

wsparcie tej gałęzi transportu. 

 

Wpływ przykładowych projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 

2014-2020 na dostosowanie rzek do parametrów III klasy dróg wodnych: 

 

Projekty na rzecz poprawy parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych stanowią jeden 

z priorytetów działania 3.2 POIiŚ 2014-2020, w związku z czym realizowane działania 

uwzględniają: dostosowanie Odry do parametrów III klasy drogi wodnej na odcinku o długości 

19,38 km, poprzez zapewnienie stałego i stabilnego poziomu piętrzenia wody gwarantującego 

żeglugę, uzyskanego w wyniku przebudowy konstrukcji zamknięć piętrzących jazu Januszkowice, 

Wróblin i Zwanowice na zamknięcia znacznie mniej awaryjne, gwarantujące utrzymanie 

odpowiednich, stałych głębokości żeglugowych (projekt: Modernizacja jazów odrzańskich na 

odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie - etap I), dostosowanie Odry do parametrów 

III klasy drogi wodnej na odcinku o długości 6,49 km, poprzez zapewnienie stałego i stabilnego 

poziomu piętrzenia wody gwarantującego żeglugę, uzyskanego w wyniku przebudowy stopnia 

wodnego Rędzin na znacznie mniej awaryjny, gwarantujący utrzymanie odpowiednich stałych  

głębokości żeglugowych, bezpieczne przepuszczanie wód powodziowych, automatyzacją i 

usprawnieniem pracy jazu oraz elementów należących do modernizowanego jazu (projekt: 

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 - przystosowanie do III kl. drogi 

wodnej) czy zakończenie prac remontowo-modernizacyjnych śluz dla ich sprawności i 

funkcjonalności w ramach istniejącej klasy drogi wodnej oraz rozpoczęcie prac projektowych 

i modernizacyjnych stanowisk do klasy V (projekt: Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale 

Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - 

etap II). Warto również zwrócić uwagę na projekty związane z poprawą warunków 

nawigacyjnych na Odrze Swobodnie Płynącej od km 427,5 do 540,0 i dostosowanie ich do III klasy 

drogi wodnej, która zapewni powstrzymanie degradacji Odrzańskiej Drogi wodnej (projekt: 

Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na 

odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej - ETAP II)58. 

 

Budowa, zmodernizowanie lub zwiększenie parametrów charakteryzujących klasę żeglowności  

śródlądowych dróg wodnych w Polsce oraz dostosowanie ich do wymogów infrastruktury 

transportu wodnego śródlądowego dla sieci TEN-T, stanowi podstawowy cel rozwoju dróg 

                                                             
58 Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 3.2 POIiŚ 
2014-2020. 
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wodnych w kraju. Jak wynika z Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce 

na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. W związku z czym na dostosowanie dróg 

wodnych do parametrów III klasy, w kontekście założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020, mają wpływ projekty, które osiągają takie wskaźniki jak59: 

I. Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

II. Skrócenie czasu procesu śluzowania - Śluza Dzierżno/ Śluza Łabędy 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

III. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IV. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych [km] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

V. Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych [km] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VI. Długość dróg wodnych objętych systemem RIS 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

VII. Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub 
śródlądowych 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VIII. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IX. Liczba zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

 

8.11. Ocena komplementarności  projektów realizowanych w ramach perspektywy 

2014-2020 z projektami realizowanymi w perspektywie 2007-2013 

Jak wynika z analizy dokumentów programowych projekty w perspektywie 2007- 2013 głównie 

były nakierowane na rozwój infrastruktury fizycznej np. umocnienie nabrzeża, doprowadzenie 

                                                             
59 Załącznik 4 Analiza wskaźnikowa projektów relizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (transport 
morski i śródlądowe drogi wodne) 



 

69 | S t r o n a  

 

drogi, zakup sprzętu do przeładunku. W perspektywie 2014-2020 więcej projektów bazuje na już 

powstałej infrastrukturze np. budowę nowoczesnego systemu informatycznego do ich bardziej 

efektywnego wykorzystania jak np. RIS na Odrze czy e-Navigation. Ponadto w projektach 

realizowanych w perspektywie 2014-2020, poza projektami z zakresu konkurencyjności portów 

morskich, modernizacji śródlądowych dróg wodnych, obserwuje się większy nacisk na rozwój 

transportu multimodalnego. Świadczyć to może o wyspecjalizowaniu transportu oraz wskazuje 

na silne powiązanie z regionalną (europejską) siecią transportową. Wskazuje również na 

zwiększenie świadomości znaczenia dywersyfikacji łańcucha dostaw towarów60. 

Tabela 1 Charakterystyka Działań 7.2 oraz 7.4 POIiŚ 2007-2013 

POIiŚ 2007-2013 POIiŚ 2014-2020 

Działania komplementarne z POIiŚ 2007-

2013 

7.2 Rozwój transportu morskiego 

Cel działania: Zwiększenie  konkurencyjności  

polskich portów morskich w regionie Morza 

Bałtyckiego. 

 

Działanie dotyczy:  

1.   Budowy,  przebudowy  lub  modernizacji  

dróg  i  linii kolejowych,   łączących   porty   

morskie   z   krajową siecią   transportową   oraz   

infrastruktury   drogowej i kolejowej na terenie 

portów,  

2.   Budowy   lub   przebudowy   nabrzeży,   

basenów   i kanałów w portach morskich, 

  

3.   Inwestycji infrastrukturalnych związanych z 

uruchomieniem autostrad morskich,  

4.   Modernizacji  torów  wodnych,  falochronów  

i  wejść do portów morskich,   

 

 

5.   Zakupu   sprzętu   i   taboru   związanego   z   

obsługą i    poprawą    bezpieczeństwa    

polskiego    obszaru morskiego. 

3.2 A: Transport morski 

Komplementarność: Wsparciem objęte zostaną 

działania przyczyniające się do poprawy 

konkurencyjności portów morskich (…) 

 

Analogiczne typy projektów: 

1. nwestycje służące poprawie infrastruktury 

dostępu do portów od strony lądu, w tym: 

przebudowa  układu komunikacyjnego 

(drogowego i kolejowego) wyprowadzającego 

ruch z portów. 

2. inwestycje służące poprawie infrastruktury 

portowej, w tym: budowa  i  modernizacja  

nabrzeży (…). 

3. inwestycje służące poprawie infrastruktury 

dostępu do portów od strony morza. 

4. modernizacja wejść do portów, modernizacja 

i pogłębienie torów  wodnych  (w  tym 

podejściowych)  wraz z umocnieniami  

brzegowymi  falochronów (…). 

5. inwestycje dot. poprawy bezpieczeństwa 

morskiego poprzez doposażenie  służb 

ratownictwa  morskiego  oraz  służb 

odpowiedzialnych  za bezpieczeństwo żeglugi, 

w tym poprzez budowę i modernizację jednostek 

specjalistycznych. 

7.5. Poprawa stanu śródlądowych dróg 

wodnych. 

Cel działania: Powstrzymanie regresu żeglugi 

śródlądowej  poprzez  inwestycje  na  drogach  

wodnych  i poprawę    warunków żeglugowych    

na    istniejących drogach wodnych. 

 

3.2 B: Śródlądowe drogi wodne 

Komplementarność: Na śródlądowych drogach 

wodnych przewiduje się projekty na rzecz  

poprawy  ich  parametrów  eksploatacyjnych (…). 

 

 

 

                                                             
60 Panel delficki. 
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POIiŚ 2007-2013 POIiŚ 2014-2020 

Działania komplementarne z POIiŚ 2007-

2013 

W ramach działania przewiduje się realizację 

inwestycji żeglugowych na górnej i środkowej 

Odrze. Rzeka Odra ma    wymiar    

ponadregionalny,    ponieważ    obejmuje 

połączenie śródlądową    drogą    wodną    

Górnego    i Dolnego Śląska   z   kompleksem   

portów   Szczecin-Świnoujście. Śródlądowy   

transport   wodny   na   rzece Odrze  pozwala  na  

transport  ładunku  (np.   węgla)  z Górnego 

Śląska do portów w Szczecinie i Świnoujściu i 

dalej do krajów skandynawskich 

i zachodnioeuropejskich. 

Poziom komplementarności: Na śródlądowych 

drogach wodnych przewiduje się projekty na 

rzecz  poprawy  ich  parametrów  

eksploatacyjnych, w   tym   ich podniesienia na 

wybranych odcinkach Odrzańskiej Drogi Wodnej 

do   III   klasy   drogi   wodnej oraz  wdrażanie  

systemu  informacji rzecznej  (RIS)  oraz  

doposażenie  służb  odpowiedzialnych  za 

bezpieczeństwo  i  ratownictwo. Ponadto  możliwa  

będzie modernizacja istniejących  punktowych  

obiektów  infrastruktury żeglugowej, w tym 

posiadających w całości lub w części parametry 

wyższe niż III klasa. 

Źródło: SZOOP POIiŚ 2007-2013.  

Jak wynika z powyższej tabeli działanie 3.2 POIiŚ 2014-2020 w zakresie transportu morskiego 

oraz śródlądowych dróg wodnych stanowi kontynuację działań zapoczątkowanych przy 

współudziale środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

Typy realizowanych projektów w perspektywie 2014-2020 są zbieżne z działaniami 

realizowanymi w latach 2007-2013 w zakresie: 7.2 Rozwój transportu morskiego oraz 7.5. 

Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych, gdzie zidentyfikowano zarówno powiązania celów 

tematycznych, jak również zbieżną charakterystykę zakładanego wsparcia (pod względem 

charakterystyki realizowanych projektów). W związku z powyższym można stwierdzić, że 

działania POIiŚ 2007-2013 oraz 2014-2020 stanowią spójną wizję rozwoju transportu morskiego 

oraz śródlądowych dróg wodnych. 

 

100% respondentów badania CAWI/CATI stanowiących przedstawicieli IZ POIiŚ, ministra 

właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020 

uważało, że działania realizowane w ramach Programu w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 

w obszarze transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych w dużym stopniu kontynuują 

spójną wizję rozwoju a projekty są względem siebie komplementarne.  

 

Jak wynika za analizy dokumentów strategicznych oraz odpowiedzi respondentów badania - 

projekty z perspektywy 2014-2020 stanowią kontynuację działań i planów rozwojowych z lat 

2007-2013 a realizowane działania są często kolejnymi etapami rozpoczętych inwestycji.  
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8.12. Wpływ realizowanych projektów na aktywność gospodarczą w otoczeniu 

realizowanych projektów 

Ożywienie gospodarcze w otoczeniu portu (inwestycji); należy rozpatrywać przede wszystkim w 

aspekcie systemu powiązań gospodarczych. Możliwość dostawy towarów kolejnym łańcuchem 

(np. po uruchomieniu żeglugi śródlądowej) otwiera nowe możliwości dostawy produktów / 

surowców do firm. Przyczynić się to może do wzrostu zatrudnienia, a tym samym zwiększenia 

aktywności gospodarczej. Realizacja inwestycji w portach i na drogach śródlądowych przyczyni 

się również do wzrostu dostępności turystycznej regionu, co przełoży się na wzrost małych 

inwestycji ( z różnych źródeł finansowania) w regionie. Tym samym jest to aktywizacja gałęzi 

gospodarki pośrednio powiązanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową (m.in.  w branży 

hotelarskiej, branży restauracyjnej; branży turystycznej, itp.). Ponadto inwestycje w 

infrastrukturę portową, szczególnie te zapewniające dostęp do portu, stymulują działalność 

gospodarczą w zakresie świadczenia usług przeładunkowych, jak również działalności 

produkcyjno-usługowej. W przypadku portów morskich rozbudowa infrastruktury towarzyszącej 

(drogi ,ciągi komunikacyjne itp.) stwarzają również znakomite warunki tworzenia miejsc pracy. 

Przykładem jest obwodnica Trójmiejska , czy też ulica Hutnicza w Gdyni61. 

 

Połowa beneficjentów (50,0%) oraz 37,5% wnioskodawców wskazało, że realizowany (lub 

planowany do realizacji) projekt w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia poziomu 

aktywności gospodarczej w jego otoczeniu. Fakt, iż projekt przyczynia się do wzrostu aktywności 

gospodarczej jedynie w pewnym zakresie wskazała połowa wnioskodawców (50,0%) oraz 40,6% 

beneficjentów. Zdania, że realizowany lub planowany do realizacji projekt nie ma istotnego 

wpływu na zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej w otoczeniu projektu było jedynie 

9,4% beneficjentów i 12,5% wnioskodawców. 

Wykres 9 Jak oceniłby/aby Pan/i wpływ realizowanego/ planowanego do realizacji przez Państwa projektu na 

zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej w jego otoczeniu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami i wnioskodawcami. 

Respondenci badania CAWI/CATI z przedstawicielami IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. 

transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, IP POIiŚ 2014-2020 jednoznacznie 

                                                             
61 Panel delficki. 
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pozytywnie ocenili wpływ realizowanych w ramach POIiŚ projektów na aktywność gospodarczą 

w ich otoczeniu, oceniając ich pozytywny wpływ jako duży (100% odpowiedzi). 

Wpływ przykładowych projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-

2020 na aktywność gospodarczą w otoczeniu  projektów: 

 

Identyfikacja  wpływu projektów realizowanych w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na aktywność gospodarczą w otoczeniu projektów 

wykazała przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Przyczyniają się do 

tego takie projekty jak: Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w 

zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II (podniesienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury technicznej); Modernizacja 

toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m (projekt wzmocni pozycję głównych 

miast woj. Zachodnio-pomorskiego, jako atrakcyjnych lokalizacji biznesowych); Modernizacja 

wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku), Etap IIIA (zwiększenie atrakcyjności 

zdegradowanych terenów poprzemysłowych zlokalizowanych wzdłuż toru wodnego, a poprzez 

to zdynamizowanie procesów inwestycyjnych obszarów przeznaczonych obecnie na cele 

mieszkalno-usługowe); Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w 

Świnoujściu - Etap 1 (zwiększenie atrakcyjności terenów pod względem lokalizacji inwestycji 

gospodarczych, rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości społecznych). 

 

W kontekście zwiększania poziomu aktywności gospodarczej w otoczeniu zrealizowanych 

projektów zidentyfikowano również zwiększenie potencjału transportowego i zwiększenie 

dostępności portów dla różnych interesariuszy. Wpływ na to mają takie projekty jak: Budowa 

dwóch wielozadaniowych jednostek pływających (projekt oddziałuje głównie na dostępność 

portów dla różnych użytkowników, co przekłada się na znaczenie i wykorzystanie portów 

morskich. Potencjał portów ma duże znaczenie dla gospodarki miast portowych, związanych 

głównie z przemysłem portowym); Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku 

(rozwój gospodarczy miejskich terenów przyportowych i rozwój potencjału transportowego 

Miasta Gdańsk oraz wzmocnienie infrastruktury transportowej województwa pomorskiego 

poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej do terenów Portu Gdańsk); Modernizacja jazów 

odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie – etap I (wzrost nakładów na 

środki trwałe służące gospodarce wodnej w województwach, przez które przebiega Odrzańska 

Droga Wodna). Natomiast jedną z najistotniejszych kwestii związanych ze zwiększeniem 

aktywności gospodarczej, będącej rezultatem inwestycji w ramach POIiŚ 2014-2020 jest 

zwiększenie  liczby miejsc pracy i powstanie nowych usług związanych z transportem morskim i 

lądowym (projekt: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etap 

I i III oraz przebudowa nadbrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III)62. 

 

Na zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej, w kontekście założeń Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, wpływ mają wszystkie realizowane projekty w 

ramach POIiŚ 2014-2020, natomiast zmiany na rynku pracy odzwierciedla wskaźnik63: 

                                                             
62 Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 3.2 POIiŚ 
2014-2020. 
63 Załącznik 4 Analiza wskaźnikowa projektów relizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (transport 
morski i śródlądowe drogi wodne) 
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I. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] 
oraz zrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] 

Wskaźniki, które obrazują zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej w otoczeniu 

realizowanych projektów działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2014-2020 związane są m.in. z przyrostem zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 

i podmiotach niebędących przedsiębiorstwami. W ramach realizowanych projektów przyjęto 

wzrost zatrudnienia na poziomie 90 pracowników, z czego 9 w przedsiębiorstwach i 81 w 

pozostałych podmiotach. Największy wzrost zatrudnienia nastąpi dzięki realizacji projektu: 

Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 

(36 pracowników) oraz „Zakup nowych wagonów platform oraz lokomotywy do przewozu 

ładunków w transporcie intermodalnym przez Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie” (15 

pracowników). Ponadto wzrost zatrudnienia zostanie odnotowany poprzez realizację projektów: 

Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry (8); Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę 

LOTOS Kolej Sp. z o.o. (9); Zakup lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu 

intermodalnego w formule ROSCO (1); Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala 

Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia (8); Zakup taboru i sprzętu 

celem uruchomienia przewozów intermodalnych przez CEDROB Cargo Sp. z o.o. (5): Budowa 

morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL (8). 

 

8.13. Pozostałe zmiany pozytywne i negatywne zidentyfikowane w wyniku 

realizowanych projektów 

Beneficjenci realizujący projekty związane z transportem morskim wskazali w większości, że 

w trakcie wdrażania działań w ramach POIiŚ nie osiągnięto innych, niezamierzonych efektów 

(76,5%). 17,6% badanych wskazało, że udało się im osiągnąć inne pozytywne efekty, głównie 

oszczędność wody (poprzez skrócenie czasu śluzowania), zainteresowanie projektem innych 

podmiotów, zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenie emisji spalin. Co ważne, żadne 

z beneficjentów nie wskazał by w trakcie realizacji projektu odnotowano efekty negatywne. 

Wykres 10 Czy w ramach projektu zrealizowanego/ realizowanego ze środków POIiŚ zauważył/a Pan/i inne 

pozytywne lub negatywne efekty jego realizacji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami. 

 

Zdaniem ekspertów uczestniczących w panelu delfickim do niezidentyfikowanych wcześniej 

rezultatów zaliczyć można: pozytywne zmiany, które wystąpiły głównie w obrotach portowych, 

generujących rekordowe ilości przeładunków w polskich portach. Ponadto tabor kolejowy 

17,6% 76,5%
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tak, pozytywne tak, negatywne nie, inne efekty nie są osiągane
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zakupiony przez polskie przedsiębiorstwa oznacza w przyszłości ich wzmożoną aktywność 

gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportu intermodalnego i większą współpracę 

z portami morskimi i terminalami multimodalnymi portów rzecznych.  Dodatkowo inwestycje 

kreują powstawanie nowych zawodów, oraz generują zwiększanie atrakcyjność zawodów 

potrzebnych w obsłudze kompleksowej portów64.  

 

Wszyscy przedstawiciele IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. 

gospodarki morskiej, IP POIiŚ 2014-2020 biorący udział w badaniu CAWI/CATI zidentyfikowali 

występowanie innych pozytywnych efektów (100% odpowiedzi), zaś inne negatywne efekty 

zauważone były przez 33% respondentów badania. Wśród pozytywnych efektów zauważyć 

należy przede wszystkim aspekty takie, jak: 

 rozwój portów i otoczenia portowego;  

 poprawa wymiany towarowej z Dalekim Wschodem dzięki połączeniom oceanicznym; 

 większe przeładunki w polskich portach morskich, przekładając się na większe wpływy 

do budżetu państwa (cła); 

 wzrost zatrudnienia w branży TSL (transport, spedycja, logistyka); 

 poprawa w zakresie działań przeciwpowodziowych. 

                                                             
64 Panel delficki. 
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8.14. Wpływ wdrażanych w ramach POIiŚ 2007-2013 oraz POIiŚ 2014-2020 

inwestycji w transporcie morskim i obszarze śródlądowych dróg wodnych na 

przeniesienie transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy 

Realizacja VII OP POIiŚ 2007-2013 „służyć będzie zwiększeniu udziału w przewozie ładunków 

i osób gałęzi transportu alternatywnych w stosunku do transportu drogowego (transport 

kolejowy, morski, transport publiczny w obszarach metropolitalnych, intermodalny, wodny 

śródlądowy), co będzie prowadzić do lepszego zrównoważenia systemu transportowego, 

zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko oraz do redukcji zatłoczenia 

motoryzacyjnego)” 65.  

 

W latach 2007-2013 kluczowym czynnikiem wpływającym zarówno na rozwój portów morskich 

i ich zaplecza, jak również przeniesienie transportu towarowego z dróg na transport morski 

i śródlądowy był dostęp do funduszy pomocowych EU, w tym Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach POIiŚ 2007-2103 zrealizowanych zostało 

osiemnaście projektów inwestycyjnych, których łączna wartość kształtowała się na poziomie 3,74 

mld zł. Inwestycje te związane były przede wszystkim ze zwiększeniem dostępu do portów od 

strony morza i lądu (m.in..: kanały portowe, drogi czy linie kolejowe) oraz rozwojem 

infrastruktury portowej i ich zaplecza. Inwestycje realizowane w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wpłynęły na wzrost roli portów morskich w systemie 

transportowym kraju – głównie dzięki powiązaniu portów z siecią kolejową i drogową. Na uwagę 

zasługują przede wszystkim dwa projekty realizowane przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i 

Świnoujście  S.A. mające na celu zwiększenie dostępności portu od strony lądu, poprzez 

rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej w porcie oraz dostosowanie jej parametrów do 

obowiązujących parametrów sieci bazowej TEN-T. Ponadto, dzięki realizowanym działaniom 

wzrósł potencjał morskiego transportu pasażerskiego – dzięki budowie nowego stanowiska 

promowego nr 1 na terminalu promowym w Świnoujściu, które umożliwiło zwiększenie 

częstotliwości zawinięć promów oraz zwiększenie liczby przewożonych drogą morską 

pasażerów, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych66. 

 

Z kolei w zakresie transportu śródlądowego, realizowane projekty charakteryzują się zarówno 

dużym stopniem skomplikowania ze względu na wymogi środowiskowe, jak również 

koniecznością poniesienia wysokich nakładów, przy jednoczesnej niskiej stopie zwrotu 

z inwestycji. Powyższy stan rzeczy wynika przede wszystkim z wysokiego poziomu 

konkurencyjności i atrakcyjności (głównie kosztowej) ze strony pozostałych gałęzi transportu: 

drogowego i kolejowego67. 

 

Wszyscy beneficjenci, którzy realizowali projekty w ramach POIiŚ w latach 2007-2013 wskazali, 

że wdrażane przez nich działania przyczyniły się zwiększenia efektywności transportu morskiego 

i śródlądowego. 66,7% badanych wskazało, że projekty wpłynęły także na zwiększenie 

dostępności i bezpieczeństwa transportu morskiego i śródlądowego. Co trzeci beneficjent okresu 

                                                             
65 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-
2013. 
66 Badanie ex-post wsparcia sektora transportu w POIiŚ 2017-2013. Raport końcowy. 
67 Ibidem. 
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2007-2013 stwierdził, że realizowane przez nich projekty wpłynęły na przeniesienie transportu 

towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy poprzez skrócenie czasu i zwiększenie 

zasięgu transportu morskiego i śródlądowego. 

 

Wykres 11 W jaki sposób, Pana/i zdaniem, realizowany przez Państwa projekt przyczynia się do przeniesienia 

transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami POIiŚ 2007-2013. 

Przedstawiciele IP, IZ POIiŚ, ministra ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej 

i żeglugi śródlądowej odpowiedzialnego za gospodarkę morską zostali zapytani o to, czy realizacja 

projektów w ramach POIiŚ może przyczynić się do przeniesienia transportu towarowego z dróg 

na transport morski i śródlądowy? Badani mieli do dyspozycji skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

„projekty się do tego nie przyczyniają”,  zaś 5 - „projekty mogą przyczynić się w dużym stopniu”. 

66,7% badanych wskazało, że realizowane projekty miały umiarkowany wpływ na ten aspekt. 

Pozostały odsetek ankietowanych wskazał, że wpływ ten był raczej duży. Przedstawiciele IZ i IP 

stwierdzili, że specyfika położenia Polski nad Morzem Bałtyckim, które jest morzem zamkniętym, 

sprawia, że proces przeniesienia transportu towarowego z dróg na drogi wodne nie jest łatwy, 

zależny jest także od innych warunków makroekonomicznych i systemowych (np. większe 

obciążenia dla przewoźników drogowych, rozwój płatnych odcinków dróg). 

Wpływ przykładowych projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-

2020 na przeniesienie transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy: 

 

Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 na przeniesienie 

transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy wynika m.in. ze zwiększenia 

wykorzystania transportu śródlądowego, ze względu na rozwój i modernizację dróg wodnych 

(projekt: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie 

- etap I). W wyniku czego możliwy będzie rozwój żeglugi śródlądowej jako alternatywnej gałęzi 

transportu, zmniejszenie uciążliwości spowodowanych hałasem pochodzącym od transportu 

drogowego i kolejowego poprzez zwiększenie udziału transportu wodnego w ogólnej liczbie 
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przewozów, redukcje zatłoczenia motoryzacyjnego (projekt: Modernizacja stopnia wodnego 

Rędzin na Odrze w km 260,7 - przystosowanie do III kl. drogi wodnej). 

 

Z kolei wdrożenie i rozbudowa infrastruktury zarządzania międzynarodowym odcinkiem Odry 

stworzy możliwości wzrostu przewozów w relacjach krajowych oraz szansę wzrostu przewozu 

ładunków w komunikacji międzynarodowej towarów masowych i ładunków 

ponadgabarytowych. Umożliwi również efektywne wykorzystanie połączenia dróg wodnych 

Polski z zachodnioeuropejskim systemem dróg wodnych. Poprawa warunków uprawiania żeglugi 

wynikające z implementacji RIS umożliwi przeniesienie na drogi wodne części ładunków 

przewożonych innymi środkami transportu, głównie transportem drogowym. System RIS 

przeciwdziałać będzie dalszemu osłabieniu konkurencyjności żeglugi śródlądowej (projekt: Pełne 

wdrożenie RIS Dolnej Odry). Warto również zwrócić uwagę na usprawnienie funkcjonowania 

transportu intermodalnego Terminalu Kontenerowego od strony lądu poprzez inwestycyjne 

służące poprawie infrastruktury dostępu do portu morskiego w Świnoujściu, którego działania 

obejmują takie działania jak: 1. przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy 

skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową, dł. 4198 m, (trasa prowadzi bezpośrednio przy 

porcie); 2. budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3 

(włącznie z przekroczeniem bezkolizyjnym linii kolejowych i dowiązaniem do realizowanego 

przez Polskie LNG wiaduktu nad ulicą Barlickiego w ciągu ulicy Ku Morzu), dł. 766 m, (trasa 

bezpośrednio doprowadza ruch do portu); 3. przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) 

pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy 

Las), dł. 1431 m, (droga prowadzi przy m.in. stoczni remontowej); 4. przebudowa odcinka drogi 

gminnej (ul. Ku Morzu) od bramy wjazdowej do portu do falochronu wschodniego, dł. 700 m, 

(droga bezpośrednio przy bramie wjazdowej do portu); 5. budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy 

Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza, dł. 769 m. (projekt: Sprawny i przyjazny 

środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - Etap I).)68. 

 

Zgodnie z założeniami polityki transportowej Unii Europejskiej, przygotowano projekt 

stworzenia jednolitego, europejskiego systemu dróg wodnych śródlądowych opracowując 

„Europejską umowę w sprawie głównych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu 

w transporcie śródlądowym”, zwanej Umową AGN (European Agreement on Main Inland 

Waterways of International Importance) oraz wytyczono kierunek rozwoju transportu wodnego 

(morskiego i śródlądowego). Do europejskiej sieci dróg wodnych włączono znaczną część 

polskich dróg wodnych. Na przeniesienie transportu towarowego z dróg na transport morski 

i śródlądowy, w kontekście założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020, mają wpływ projekty, które osiągają takie wskaźniki jak69: 

                                                             
68 Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 3.2 POIiŚ 
2014-2020. 
69 Załącznik 4 Analiza wskaźnikowa projektów relizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (transport 
morski i śródlądowe drogi wodne) 
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I. Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

II. Skrócenie czasu procesu śluzowania - Śluza Dzierżno/ Śluza Łabędy 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

III. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych 
[szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IV. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

V. Długość zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale  

7.3. 

VI. Liczba terminali w sieci TEN-T z nową lub zmodernizowaną infrastrukturą portową 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VII. Możliwość przyjmowania promów o długości powyżej 180 m 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3.  

VIII. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych [km] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

IX. Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych [km] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

X. Długość wybudowanych lub zmodernizowanych falochronów 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XI. Długość dróg wodnych objętych systemem RIS 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

XII. Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub 
śródlądowych 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 
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XIII. Długość zbudowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XIV. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XV. Całkowita długość nowych dróg dostępowych do portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XVI. Liczba zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

 

8.15. Warunki wpływające na przyspieszenie procesu przenoszenia transportu 

towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy 

Przewozy towarowe (i pasażerskie) osadzone są w systemie transportowym, a ten z kolei jest 

częścią konkretnego układu gospodarczego i infrastruktury społecznej. Zapotrzebowanie na 

usługi transportowe zależy, więc od wielu czynników, wśród których najważniejszymi są: 

 Stan i perspektywy gospodarki - dochód narodowy na mieszkańca i poziom konsumpcji; 

 Postęp techniczny; 

 Rozwój i stan infrastruktury poszczególnych gałęzi transportu; 

 Liczba i struktura mieszkańców; 

 Struktura gospodarki oraz lokalizacja przemysłu; 

 Kierunki, struktura i wielkość handlu zagranicznego; 

 Warunki techniczne; 

 Warunki naturalne; 

 Warunki organizacyjne i administracyjne; 

 Warunki prawne;  

 Warunki ekonomiczno – finansowe. 

 

Wpływ tych czynników na popyt na usługi przewozowe czasami trudny jest do przewidzenia. 

Niektóre z nich, takie jak demografia, czy nawet tempo wzrostu produktu krajowego, można 

przewidzieć z dosyć dużą dokładnością. Są jednak też czynniki trudne do przewidzenia; na 

przykład wiedza o przyszłych odkryciach i możliwościach wdrażania nowych technologii, jakie 

mogą zrewolucjonizować cały transport lub poszczególne jego gałęzie. W niewielkim zakresie 

możemy też przewidzieć zmiany cywilizacyjne, jakie przyniosą odkrycia naukowe 

i technologiczne w transporcie i w innych dziedzinach niż transport. 
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Wiele czynników wpływa także na kształtowanie popytu na przewozy transportem wodnym 

śródlądowym uzależnionych od :  

 tendencji zmian popytu na przewozy ładunków i pasażerów,  

 zmian struktury gałęziowej przewozów, a w tym zwłaszcza roli transportu wodnego 

śródlądowego w obsłudze potrzeb przewozowych,  

 warunki nawigacyjne możliwe do osiągnięcia na analizowanej drodze wodnej. 

 

Rosnący popyt na przewozy ładunków i pasażerów stawia nowe wyzwania przed transportem 

i gospodarką, które wymagają dostosowania systemu transportowego do nowych potrzeb oraz 

zapewnienia zgodności kierunków zmian w transporcie ze współczesnymi standardami 

społeczno-gospodarczymi.  

 

Znaczna część czynników wpływających na przewozy transportem wodnym śródlądowym 

wynika ze specyfiki infrastruktury dróg wodnych lub też jest ściśle z nią związana i od niej 

uzależniona. Śródlądowe drogi wodne oddziałują przede wszystkim na popyt, (który uzależniony 

jest w znacznej mierze od układu dróg wodnych i jego zgodności z ciągami ładunków podatnych 

do przewozu żeglugą śródlądową), tabor, (którego wielkość, prędkość, rozwiązywania 

konstrukcyjne itp. uzależnione są od jakości dróg wodnych) oraz na możliwość stosowania żeglugi 

całodobowej. Elementy te z kolei, kształtując zdolność przepustową drogi wodnej oraz 

technologie przewozu, wpływają na wielkość oraz strukturę przewozów i tym samym na koszt 

jednostkowy w żegludze śródlądowe. Istotnym czynnikiem oddziaływującym na wysokość 

kosztów jest zakres i struktura inwestycji infrastrukturalnych na drodze wodnej. Z kolei koszt 

jednostkowy odgrywa ważną rolę w kształtowaniu wielkości oraz struktury popytu na przewozy 

śródlądowymi drogami wodnymi. 

 

W świetle postępującej integracji europejskiego systemu dróg wodnych śródlądowych 

i przewidywanego rozwoju transportu w relacji wschód-zachód oraz północ - południe, jak 

również rozwoju europejskiej sieci transportowej opartego na komplementarnym 

funkcjonowaniu różnych gałęzi transportu powstaje pytanie o potrzebę aktywizacji polskich dróg 

wodnych śródlądowych, które dotychczas są jednym z najbardziej zaniedbanych elementów 

polskiego systemu transportowego.  

 

Badani zostali zapytani o to, które aspekty są najistotniejsze w kontekście przyspieszenia procesu 

przeniesienia transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy. Beneficjenci 

realizujący projekty w ramach POIiŚ wskazywali najczęściej na rozwój infrastruktury 

transportowej, w tym zintegrowanie poszczególnych gałęzi transportu (82,4%), rozwój 

infrastruktury portowej oraz zaplecza portów, w tym zapewnienie dostępu do portów od strony 

morza i lądu (73,5%) oraz inwestycje w obszarze rozwoju transportu morskiego i śródlądowych 

dróg wodnych (61,8%). Wszyscy wnioskodawcy wskazali natomiast na rozwój infrastruktury 

portowej oraz zaplecza portów, inwestycje w obszarze rozwoju transportu morskiego i 

śródlądowych dróg wodnych oraz poprawę istniejących i nawiązanie nowych połączeń 

transportowych z innymi krajami członkowskimi UE. 
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Wykres 12 Które aspekty są, Pana/i zdaniem, najistotniejsze w kontekście przyspieszenia procesu przeniesienia 

transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami i wnioskodawcami. 
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Interesariusze biorący udział w badaniu zrealizowanym metodą CAWI/CATI poproszeni zostali o 

wskazanie aspektów, które są najistotniejsze w kontekście przyspieszenia procesu przeniesienia 

transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy. Respondenci badania oceniali 

poszczególne warunki w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „aspekt ten nie jest istotny” a 5 – „jest to 

warunek konieczny”. Sumując odpowiedzi 4 oraz 5 zidentyfikować można najistotniejsze, 

zdaniem interesariuszy, aspekty:  

 

 Rozwój infrastruktury portowej oraz zaplecza portów, w tym zapewnienie dostępu do 

portów od strony morza oraz lądu (odpowiedzi 4 oraz 5 stanowiły 91, 7% wszystkich 

ocen); 

 Prawidłowo realizowana polityka w zakresie rozwoju poszczególnych gałęzi transportu 

(91,7%). 

Wykres 13 Jak Pan/Pani uważa, jakie aspekty są najistotniejsze w kontekście przyspieszenia procesu 

przeniesienia transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z innymi interesariuszami. Odpowiedzi 
udzielane w skali od 1 do 5, gdzie 1 - oznacza „aspekt ten nie jest istotny” a 5 – „jest to warunek konieczny”. 
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Wśród wskazywanych innych, zdaniem interesariuszy równie istotnych, aspektów w kontekście 

przyspieszenia procesu przeniesienia transportu towarowego z dróg na transport morski 

i śródlądowy uwagę zwrócić należy na: 

 budowę Kanału Śląskiego,  

 Przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów klasy Va, wraz z budową 

odcinka Kanału Odra-Dunaj na terytorium Polski, 

 rozwój systemu RIS w Polsce, 

 Inwestycje o zasięgu ponadregionalnym. 

 

Zdaniem badanych przedstawicieli IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, ministra 

właściwego ds. gospodarki morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020 biorących udział w badaniu 

CAWI/CATI najistotniejsze aspekty w kontekście przyspieszenia procesu przeniesienia 

transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy stanowiły: 

 rozwój infrastruktury portowej oraz zaplecza portów, w tym zapewnienie dostępu do 

portów od strony morza oraz lądu (100% odpowiedzi); 

 automatyzacja ograniczająca koszty (w tym koszty portowe), m.in. poprzez zwiększenie 

zdolności przeładunkowej (66,3%); 

 rozwój infrastruktury transportowej, w tym zintegrowanie poszczególnych gałęzi 

transportu (66,3%); 

 zwiększenie konkurencyjności portów morskich (66,3%); 

 dotacje na rozwój transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych (66,3%); 

 inwestycje w obszarze rozwoju transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych 

(66,3%); 

 poprawa istniejących i nawiązanie nowych połączeń transportowych z innymi krajami 

członkowskimi UE (66,35). 

 

Innymi wskazywanymi aspektami były spójne podejście strategiczne i planowanie oraz objęcie 

systemem opłat rosnącej liczby dróg krajowych dla samochodów ciężarowych. 

 

8.16. Wpływ realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 inwestycje 

w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych na rozwój 

infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz lądu oraz 

połączenie z centrami logistycznymi 

Prawie wszystkie kluczowe porty morskie w kraju zlokalizowane są w obrębie otwartego morza, 

co powoduje, ze czas wejścia do portu jest stosunkowo krótki. Port w Gdańsku dodatkowo 

znajduje się bezpośrednio w ujściu rzeki, natomiast port w Świnoujścia w cieśninie. Ponadto porty 

te, za wyjątkiem portu w Szczecinie (który położony jest ok. 68 km od otwartego morza), 

posiadają również terminale zewnętrzne bezpośrednio nad morzem. Wyjątkiem jest port w 

Szczecinie. Aktualnie najbardziej korzystne warunki, pod względem dopuszczalnych parametrów 

statków, posiada port w Gdańsku -dotyczy to statków przewożących zarówno ładunki masowe 

suche, jak i ciekłe70. 

 

                                                             
70 Program rozwoju portów morskich do 2030 roku. 
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Analizując dostępność drogową do portów należy zwrócić uwagę na ciągłą poprawę tego typu 

dostępności portów w Trójmieście: dostęp do autostrady A1, łączącej się z autostradą A221. 

Dodatkowo w 2019 r. sejm przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich, na mocy 

której możliwa będzie budowa tzw. Drogi Czerwonej łączącej obwodnicę trójmiasta z portem w 

Gdyni. Z kolei port w Szczecinie posiada dostęp do drogi ekspresowej S3, łączącej się z autostradą 

A222.  Pod tym względem najgorszą dostępnością cechuje się port w Świnoujściu, gdzie na 

odcinku Szczecin-Świnoujście w wielu miejscach droga jest jedno-jezdniowa (w tym odcinek 

przechodzący przez Woliński Park Narodowy). Z kolei pod względem dostępności kolejowej 

należy zwrócić uwagę, ze wszystkie badane porty posiadają dostęp do infrastruktury kolejowej71.  

 

Wyłącznie zespół portowy Szczecin i Świnoujście posiadają dostęp do dróg wodnych 

śródlądowych, co wiąże się z możliwością obsługi barek i statków żeglugi śródlądowej. Jednak 

w przypadku obu wymienionych portów parametry drogi wodnej (oraz zlokalizowanych na nich 

obiektów infrastrukturalnych (np. most kolejowy na rzece Regalica w Podjuchach) 

uniemożliwiają efektywne zastosowanie tej gałęzi transportu w obsłudze zaplecza portów72. 

 

Jednym z założeń działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 jest poprawa bezpieczeństwa morskiego, 

poprzez inwestycje w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądów, infrastrukturę 

portową oraz inwestycje w jednostki służące poprawie bezpieczeństwa żeglugi i ratownictwa 

morskiego, a także systemy bezpieczeństwa morskiego73.  

 

W ramach powyższego działania realizowane są m.in. takie typy projektów jak74:  

 inwestycje służące poprawie infrastruktury dostępu od strony morza, w tym: 

o modernizacja wejść do portów, modernizacja i pogłębienie torów wodnych 

(w tym podejściowych) wraz z umocnieniami brzegowymi falochronów 

osłonowych umożliwiających bezpieczne wejście do portów większych niż 

dotychczas statków, 

 inwestycje służące poprawie infrastruktury portowej, w tym: 

o budowa i modernizacja nabrzeży i pirsów, budowa i modernizacja terminali 

promowych, budowa i pogłębienie basenów portowych, torów wodnych, budowa 

i przebudowa obrotnic portowych, rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci 

kolejowej i drogowej, 

 inwestycje służące poprawie infrastruktury dostępu do portów od strony lądu, w tym: 

o przebudowa układu komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) 

wyprowadzającego ruch z portów. 

 

Jak wynika z zapisów Programu rozwoju portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

roku) działania inwestycyjne w ramach rozwoju żeglugi śródlądowej obejmują przede wszystkim: 

 „modernizację dróg wodnych śródlądowych, zapewniających dostęp do polskich portów 

morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także budowę 

brakujących odcinków sieci dróg wodnych śródlądowych; 

                                                             
71 Program rozwoju portów morskich do 2030 roku. 
72 Ibidem. 
73 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
74 Ibidem. 
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 budowę/przebudowę infrastruktury kolejowej i drogowej w celu osiągnięcia 

technicznych parametrów infrastruktury zgodnych z wymogami sieci bazowej TEN-T, 

wraz z elementami towarzyszącymi (np. parkingami) oraz budowlami zlokalizowanymi 

na ich przebiegu (mosty, wiadukty), łączącej je z elementami głównych 

szlaków/magistrali; 

 przystosowanie infrastruktury wybranych terminali portowych do obsługi transportu 

intermo-dalnego (przebudowa infrastruktury nabrzeżowej, drogowej, kolejowej, budowa 

parkingów, uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, itp.); 

 inwestycje służące lepszemu zintegrowaniu żeglugi morskiej i żeglugi śródlądowej, dzięki 

czemu możliwe będzie wydłużanie ekologicznych łańcuchów transportowych z większym 

wykorzys-taniem dróg śródlądowych., w tym wsparcie rozwoju węzłów 

przeładunkowych integrujących transport morski z żeglugą śródlądową (m.in. poprzez 

dostosowanie wybranych terminali portowych do obsługi statków śródlądowych); 

 usunięcie tzw. "wąskich gardeł" w postaci infrastruktury drogowej i kolejowej na 

głównych przejściach granicznych (w szczególności na południowej granicy)” 75. 

 

Beneficjenci realizujący projekty dotyczące transportu morskiego lub intermodalnego wskazali, 

że wdrażane działania przyczyniają się do rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portów od strony morza i lądu głównie poprzez poprawę dostępności kolejowej (37,9%) 

i poprawę i modernizację infrastruktury portowej (27,6%). Wnioskodawcy, w przeciwieństwie 

do beneficjentów, wskazywali głównie na poprawę dostępności drogowej (75,0%). Co czwarty 

wnioskodawca (25,0%) oraz 17,2% beneficjentów wskazało, że realizowany lub planowany do 

realizacji projekt nie ma wpływu na rozwój infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od 

strony morza i lądu. 

                                                             
75 Program rozwoju portów morskich do 2030 roku. 
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Wykres 14 W jaki sposób, Pana/i zdaniem, realizowany/ planowany do realizacji przez Państwa projekt 

przyczynia się/ przyczyniłby się do rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz 

lądu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami i wnioskodawcami realizującymi 
lub planującymi realizować projekty dotyczące transportu morskiego i/lub intermodalnego. 

Przedstawiciele IP, IZ POIiŚ, ministra ds. transportu oraz ministra właściwego ds. gospodarki 

morskiej i żeglugi śródlądowej odpowiedzialnego za gospodarkę morską stwierdzili, że realizacja 

projektów w ramach POIiŚ przyczynia się do rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portów od strony morza oraz lądu. Aż 66,7% wpływ ten oceniło jako bardzo duży. Badani 

wskazali, że duży wpływ na rozwój tej infrastruktury mają inwestycje drogowe i kolejowe 

realizowane ze środków przeznaczonych na drogi i kolej. W ramach dostępu od strony lądu 

rozwija są połączenia zarówno w skali mikro- (inwestycje miast portowych w tzw. projekty 

"ostatniej mili", inwestycje PKP PLK) w ramach działań PO IiŚ dedykowanych transportowi 

morskiemu, jak też w skali makro- (projekty drogowe A1, S3, S7 czy projekty kolejowe C-E 65, C-

E 59). Dodatkowo w ostatnim czasie w ramach CEF realizowane są projekty służące poprawie 

dostępu kolejowego do portów morskich. 

Wpływ przykładowych projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-

2020 na rozwój infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz 

lądu oraz połączenie z centrami logistycznymi: 

 

Rozwój infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz lądu bazuje przede 

wszystkim na kwestiach związanych z możliwością obsługi większej liczby statków oraz 

większych jednostek pływających. Zrealizowane inwestycje nakierowane są m.in. na: 

umożliwieniu dwukierunkowej żeglugi jednostek, zapewnienie wymaganego poziomu 

bezpieczeństwa wpływających i wypływających statków z Portu Gdańsk dla prognozowanego 

wzrostu liczby statków (projekt: Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku); 

pogłębieniu toru wodnego na odcinku o długości ok. 62 km z równoczesnym poszerzeniem, 

budową i modernizacją urządzeń hydrotechnicznych (w tym m.in.. budową nowych umocnień 

brzegowych i budowli regulacyjnych pomiędzy Zalewem Szczecińskim a Basenem Górniczym 
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w Morskim Porcie w Szczecinie (projekt: Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 

głębokości 12,5 m); umożliwieniu zawijania do Portu Gdynia, cumowania przy nabrzeżach 

i obsługi większych niż dotychczas statków kontenerowych i masowych (o maksymalnej długości 

do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do 14,7 m - obecne maksymalne 

zanurzenie wynosi 13 m) (projekt: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia - etap I i III oraz przebudowa nadbrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III); zwiększeniu 

głębokości przy nabrzeżach pozwoli na zawijanie jednostek charakteryzujących się większą 

nośnością (projekt: Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego); 

pogłębieniu i poszerzeniu Kanału Dębickiego, modernizacja i pogłębienie nabrzeży w rejonie 

Kanału Dębickiego, wybudowania w rejonie Kanału Dębickiego nowego nabrzeża 

głębokowodnego oraz pogłębienia do 12,5m i poszerzenia akwenu Kanału Dębickiego, aby 

umożliwić bezpieczną nawigację dużych statków morskich o zanurzeniu do 11m (projekt: 

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego); poprawie infrastruktury 

dostępowej do portu w Świnoujściu od strony lądu poprzez budowę i przebudowę drogowego 

układu komunikacyjnego wyprowadzającego i odprowadzającego ruch z i do portu, niwelację 

wąskich gardeł - budowa nowych dróg (w tym wiaduktu nad linią PKP) (projekt: Sprawny i 

przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - Etap 1). 

 

Warto zwrócić uwagę również na wzrost efektywności transportu morskiego i śródlądowych 

dróg wodnych, która potęgowana jest poprzez rozwój infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portów od strony morza oraz lądu oraz połączenie z centrami logistycznymi. Na rozwój 

infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz lądu oraz połączenie 

z centrami logistycznymi wpływ mają takie projekty jak:  Budowa dwóch wielozadaniowych 

jednostek pływających (podniesienie atrakcyjności polskich portów morskich, o podstawowym 

znaczeniu dla polskiej gospodarki morskiej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury 

dostępu do nich od strony morza i lądu); Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego 

(w Gdańsku), Etap IIIA (wzrost sprawności żeglugi na Martwej Wiśle poprzez poprawę 

parametrów technicznych toru wodnego (na długości 2153,7m) na Martwej Wiśle umożliwiające 

wpłynięcie statków o standardowych parametrach oraz zabezpieczenie toru wodnego i akwenów 

portowych poprzez przebudowanie bądź wyremontowanie nabrzeży o łącznej długości około 

2516,51m); Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni (zwiększenie efektywności 

realizacji zadań Urzędu Morskiego w Gdyni związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępu do 

portów od strony morza oraz przystosowanie taboru do wykonywania zadań z zakresu 

utrzymania infrastruktury dostępu do portów od strony morza) czy Rozbudowa dostępu 

kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia - przebudowa i elektryfikacja (zaspokojenie 

rosnącego popytu na przewozy intermodalne wśród klientów Portu Gdynia)76. 

 

Rozwój infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz lądu wpływa na dwa 

czynniki determinujące poziom konkurencyjności danego portu, tj.: czas wejścia statku do portu 

oraz dopuszczalne parametry statku. W związku z czym na rozwój infrastruktury zapewniającej 

dostęp do portów od strony morza oraz lądu oraz połączenie z centrami logistycznymi, w 

                                                             
76 Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 3.2 POIiŚ 
2014-2020. 
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kontekście założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, mają 

wpływ projekty, które osiągają takie wskaźniki jak77: 

I. Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

II. Skrócenie czasu procesu śluzowania - Śluza Dzierżno/ Śluza Łabędy 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

III. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych 
[szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IV. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

V. Długość zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VI. Liczba terminali w sieci TEN-T z nową lub zmodernizowaną infrastrukturą portową 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VII. Możliwość przyjmowania promów o długości powyżej 180 m 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VIII. Długość wybudowanych lub zmodernizowanych falochronów 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IX. Długość dróg wodnych objętych systemem RIS 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.4. 

X. Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub 
śródlądowych 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XI. Długość zbudowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

                                                             
77 Załącznik 4 Analiza wskaźnikowa projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (transport 
morski i śródlądowe drogi wodne) 
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XII. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XIII. Całkowita długość nowych dróg dostępowych do portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XIV. Liczba zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

8.17. Wpływ realizowanych inwestycji w transporcie morskim i obszarze 

śródlądowych dróg wodnych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 na dalszy 

rozwój infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza i lądu 

oraz połączenie z centrami logistycznymi 

Konsekwentny rozwój infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza i lądu 

wynika m.in. z działań związanych z poprawą stanu infrastruktury krajowych linii kolejowych (w 

tym międzynarodowych ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T, AGTC, AGC, RFC oraz linii 

tworzących korytarze kolejowe E59 i CE59 oraz E65 i CE 65, linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś 

Wielka-Gdynia Port). Ponadto istotną kwestią związaną ze zwiększeniem dostępności do portów 

morskich w Gdyni i Gdańsku stanowią działania związane z modernizacją drogi wodnej dolnej 

Wisły – od Warszawy do Gdańska, natomiast w przypadku zespołu portowego Szczecin-

Świnoujście: dostosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) do parametrów co najmniej IV klasy 

żeglugowe oraz dalszej perspektywie czasowej - budowa wodnego połączenia Dunaj-Odra-Łaba78. 

 

Interesariusze stanowiący respondentów badania zrealizowanego metodą CAWI/CATI 

w większości (50% odpowiedzi) uznali, że realizacja projektów w ramach POIiŚ 

w umiarkowanym stopniu przyczynia się do rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portów od strony morza oraz lądu. Respondenci wskazujący odpowiedzi ”4” oraz „5” poproszeni 

zostali o uzasadnienie swojej opinii – wskazywano, iż alokacja na działanie była prawidłowo 

określona a dostępne środki zostały wykorzystane w odpowiedni, skuteczny sposób, wspierając 

rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej portów. W przypadku niższych ocen 

dodano, iż infrastruktura zapewniająca dostęp do portów od strony morza oraz lądu rozwija się 

dzięki realizacji projektów w ramach POIiŚ, jednakże w celu osiągnięcia większych efektów w tym 

zakresie należy zintensyfikować działania w celu przyśpieszenia modernizacji śródlądowych dróg 

wodnych umożliwiających połączenie z portami morskimi.  

                                                             
78 Program rozwoju portów morskich do 2030 roku. 
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Wykres 15 Czy Pana/Pani zdaniem infrastruktura zapewniająca dostęp do portów od strony morza oraz lądu 

rozwija się dzięki realizacji projektów w ramach POIiŚ?  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z innymi interesariuszami. Odpowiedzi 
udzielane w skali od 1 do 5, gdzie 1 - oznacza „Nie, w żadnym stopniu”, 3  - „Tak, w umiarkowanym stopniu”, 5 -  
„Tak, w dużym stopniu”. 

Interesariusze biorący udział w badaniu wskazali również sposób, w jaki ich zdaniem realizacja 

inwestycji w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych w ramach POIiŚ 

może przyczynić się do dalszego rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od 

strony morza oraz lądu oraz połączenie z centrami logistycznymi. Zdaniem respondentów dalszy 

rozwój zapewniony zostanie przez osiągnięte rezultaty, pośród których wskazywano przede 

wszystkim: 

 poprawioną integrację poszczególnych gałęzi transportowych; 

 znaczne usprawnienie funkcjonowania całego łańcucha transportowego; 

 wzbogacenie dostępnych zasobów o nowy specjalistyczny sprzęt wysokiej klasy; 

 wzrost konkurencyjności portów morskich ujścia Odry i ujścia Wisły; 

 wzrost udziału żeglugi śródlądowej (jako najbardziej proekologicznej gałęzi transportu 

lądowego) w rynku usług transportowych, tym samym dążąc do równoważenia systemu 

transportowego; 

 niższe koszty transportu wodnego śródlądowego w porównaniu do pozostałych gałęzi 

transportu lądowego; 

 aktywizację gospodarczą obszarów usytuowanych wzdłuż głównych szlaków 

żeglugowych poprzez poprawę ich dostępności transportowej; 

 poprawę warunków funkcjonowania żeglugi pasażerskiej oraz turystyczno-rekreacyjnej. 

 

Ponadto, wskazano, i z w celu zapewnienia dalszego rozwoju infrastruktury w tym zakresie należy 

dążyć do zwiększenia nakładów inwestycyjnych, co, zdaniem respondentów zapewniłoby lepszą 

spławność w obszarze śródlądowym oraz pozytywne efekty dla transportu morskiego, oraz do 

stosowania najnowocześniejszych rozwiązań. Interesariusze dodali także, że obecnie 

infrastruktura transportu lądowego jest przeciążona – podejmowane działania dążące do rozwoju 

transportu śródlądowego i morskiego przyczynią się do jego odciążenia, tym samym wpływając 

na możliwość oraz potrzebę dalszego rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od 

strony morza oraz lądu oraz połączenie z centrami logistycznymi. 
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8.18. Wpływ realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 inwestycji 

w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych na rozwój 

infrastruktury oraz zaplecza portów 

Rozwój infrastruktury oraz zaplecza portów został uwzględniony w założeniach działania 3.2 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które odzwierciedlone 

zostały we wskaźnikach produktu przedmiotowego działania. W tym kontekście należy 

wyszczególnić przede wszystkim: Długość zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzeży 

w portach morskich oraz Całkowitą długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg 

wodnych79. 

 

Wszyscy beneficjenci wnioskodawcy wskazali, że realizowany przez nich projekt nie wpłynąłby 

na rozwój infrastruktury portowej oraz zaplecza portów, ponieważ nie było to celem 

realizowanego (lub planowanego do realizacji) działania. Beneficjenci, którzy zadeklarowali, że 

ich projekt ma wpływ na ten aspekt stwierdzili, że zachodzi on wyłącznie poprzez inwestycje w 

terminale promowe. Wśród innych odpowiedzi znalazła się modernizacja systemu znaków 

nawigacyjnych, modernizacja falochronów i torów wodnych oraz nabrzeży. 

Wykres 16 W jaki sposób, Pana/i zdaniem, realizowany/ planowany do realizacji przez Państwa projekt 

przyczynia się/ przyczyniłby się do rozwoju infrastruktury portowej oraz zaplecza portów? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami i wnioskodawcami realizującymi 
lub planującymi realizować projekty dotyczące transportu morskiego i/lub intermodalnego(przy uwzględnieniu 
wyłącznie odpowiedzi wnioskodawców i beneficjentów realizujących projekty morskie). 

                                                             
79 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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Interesariusze biorący udział w badaniu CAWI/CATI określili stopień wpływu realizacji 

inwestycji w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych w ramach działania 

3.2. POIiŚ 2014-2020 na dalszy rozwój infrastruktury portowej oraz zaplecza portów jako 

umiarkowany (50%). Druga najczęściej wskazywana odpowiedź (33%) dotyczyła dużego 

wpływu, zaś żaden z respondentów nie zdecydował się wskazać odpowiedzi niższej, niż 3. 

Zdaniem respondentów badania pozytywne oceny związane są z właściwym zaangażowaniem 

instytucji zarządzającej i pośredniczącej POIiŚ 2014-2020, wysokimi kompetencjami 

beneficjentów wsparcia, właściwym wykorzystaniem dostępnych środków na projekty w ramach 

POIiŚ 2014-2020, oraz z odpowiednio realizowaną polityką transportową czy polityką regionalną 

UE. 

Wykres 17 Czy uważa Pan/Pani, że infrastruktura portowa oraz zaplecza portów rozwijają się w wyniku 

realizacji projektów w ramach POIiŚ?   

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z innymi interesariuszami. Odpowiedzi 
udzielane w skali od 1 do 5, gdzie 1 - oznacza „Nie, w żadnym stopniu”, 3  - „Tak, w umiarkowanym stopniu”, 5 -  
„Tak, w dużym stopniu”. 

Interesariusze wskazali również sposób, w jaki inwestycje w obszarze transportu morskiego 

i śródlądowych dróg wodnych w ramach POIiŚ mogą przyczynić się do dalszego rozwoju 

infrastruktury portowej oraz zaplecza portów. Wskazano, że: 

 inwestycje zapewniają możliwość unowocześnienia infrastruktury oraz wprowadzenia 

automatyzacji procesów w większym niż dotychczas stopniu; 

 poprawi się szybkość działania portów i ich konkurencyjność 

 zwiększy się poziom i jakość usług oraz unowocześni się poziom infrastruktury; 

 zaplecza będą znacznie lepiej dostosowane do współczesnych wymagań logistycznych; 

 dążyć należy do przystosowania nabrzeży do przyjęcia statków o większych parametrach, 

umocnienia nabrzeży, budowy wzmocnień betonowych, jak również do wyposażenia 

nabrzeży w wydajne urządzenia przeładunkowe oraz w zaplecze do magazynowania 

odebranego ładunku. 

 

Ponadto, wskazano, iż konsekwentna realizacja Europejskiego porozumienia (ONZ) w zakresie 

rozwoju śródlądowych dróg wodnych międzynarodowego znaczenia (AGN) zapewni dostęp do 

ponadregionalnych instrumentów finansowych, przewidzianych do realizacji celu w tym zakresie, 

tym samym realizacja porozumienia AGN przyczyni się do dalszego rozwoju infrastruktury 

portowej i zaplecza portów morskich, gdzie obecna dynamika wzrostu poziomu ich 
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przepustowości może być utrzymana m.in dzięki tworzeniu warunków dostępności dla żeglugi 

śródlądowej. Dodano również, że wciąż potrzebne są liczne inwestycje w obszarze transportu 

morskiego i śródlądowego, a dzięki środkom z POIiŚ inwestycje te są możliwe do realizacji. 

Zdaniem respondenta badania w następnych latach należy spodziewać się zwiększenia 

zainteresowania transportem morskim i śródlądowym. 

 

Wszyscy respondenci badania CAWI/CATI stanowiący przedstawicieli IZ POIiŚ, ministra 

właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020 

uważali, że infrastruktura portowa oraz zaplecza portów rozwijają się w wyniku realizacji 

projektów w ramach POIiŚ (100% odpowiedzi 5: „Tak, w dużym stopniu”). Odpowiedzi 

respondentów uzasadnione zostały faktem, że w istotnym zakresie rozwijana jest infrastruktura 

portowa poprzez inwestycje zarządów morskich portów i poprzez inwestycje poszczególnych 

operatorów terminali (m.in. w ramach wsparcia transportu intermodalnego). Ponadto, zaplecze 

portów morskich wspierane jest poprzez inwestycje miast portowych (drogi) oraz GDDKiA i PKP 

PLK SA. Dodano także, że rozwój portów generuje większą ilość towarów. 

 

Przedstawiciele IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki 

morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020 biorący udział w badaniu CAWI/CATI wskazali sposób, w jaki, 

ich zdaniem, inwestycje w obszarze transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych 

w ramach POIiŚ mogą przyczynić się do dalszego rozwoju infrastruktury portowej oraz zaplecza 

portów. Według badanych w zakresie tym: 

 należy dalej realizować projekty rozwoju infrastruktury portowej oraz połączeń do/z 

portów z uwagi na fakt, iż inwestycje te przyczynią się do większego zainteresowania ze 

strony potencjalnych operatorów terminali portowych i logistycznych na bliskim zapleczu 

portów. Tym samym wzrosną przeładunki, a zarządy portów będą zarabiać na dzierżawie 

terenów; 

 w związku ze zwiększeniem ilości dostarczanych towarów konieczna będzie rozbudowa 

infrastruktury służącej do ich czasowego przechowywania; 

 kolejne inwestycje będą generowały większą ilość towarów, co przyczyni się do dalszego 

rozwoju. 

 

Wpływ przykładowych projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-

2020 na rozwój infrastruktury oraz zaplecza portów 

 

Inwestycje mające na celu rozwój infrastruktury oraz zaplecza portów związane są bezpośrednio 

z projektami infrastrukturalnymi, takimi jak: Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w 

Gdańsku (przebudowa toru wodnego wraz z dostosowaniem oznakowania nawigacyjnego w 

części lądowej Portu Gdańsk na terenach Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w rejonie Portu 

Północnego); Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m (poprawa 

bezpieczeństwa nawigacji statków morskich po szerszym i głębszym torze wodnym, 

usprawnienie nawigacji statków po torze wodnym i zwiększenie przepustowości toru 

spowodowane obniżeniem prawdopodobieństwa wystąpienia kolejki statków na torze wodnym, 

poprawa stanu funkcjonowania i technicznego obiektów wchodzących w skład Bazy 

Oznakowania Nawigacyjnego, którego efektem będzie umożliwienie pracownikom 

niezakłóconego i optymalnego wykonywania zadań związanych z utrzymaniem toru wodnego 
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Świnoujście-Szczecin); Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach 

w Szczecinie i w Świnoujściu (stworzenie nowych warunków w zakresie infrastruktury 

technicznej) czy Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation 

(modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego i systemów znaków nawigacyjnych, 

rozbudowie sieci AIS-PL i modernizacji wybranych elementów systemu VTS Zatoki Gdańskiej)80. 

 

Na rozwój infrastruktury oraz zaplecza portów, w kontekście założeń Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, mają wpływ projekty, które osiągają takie 

wskaźniki jak81: 

I. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych 
[szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

II. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

III. Długość zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

IV. Liczba terminali w sieci TEN-T z nową lub zmodernizowaną infrastrukturą portową 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

V. Możliwość przyjmowania promów o długości powyżej 180 m 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VI. Łączna liczba zakupionych jednostek taboru pływającego 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.6. 

VII. Długość wybudowanych lub zmodernizowanych falochronów 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

VIII. Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub 
śródlądowych 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

                                                             
80 Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 3.2 POIiŚ 
2014-2020. 
81 Załącznik 4 Analiza wskaźnikowa projektów relizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (transport 
morski i śródlądowe drogi wodne) 
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IX. Długość zbudowanych nabrzeży w portach morskich [m] 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

X. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do 
portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XI. Całkowita długość nowych dróg dostępowych do portu 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

XII. Liczba zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego 

Opis projektów w zakresie przedmiotowego wskaźnika został zaprezentowany w podrozdziale 

7.3. 

 

8.19. Potrzeby inwestycyjne na rzecz poprawy warunków nawigacyjnych oraz 

rozwoju infrastruktury transportowej umożliwiające efektywny transport 

wodny śródlądowy 

Możliwość funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego uzależniona jest od właściwego 

utrzymania i modernizacji jego infrastruktury w celu powstrzymania postępującej degradacji 

oraz stopniowej poprawy parametrów eksploatacyjnych i nawigacyjnych. Dla transportu 

wodnego śródlądowego najważniejszym jest modernizacja dróg wodnych i przywrócenie 

parametrów jakie wynikają z przypisanej im klasyfikacji. Tym samym do inwestycji 

priorytetowych na śródlądowych drogach wodnych należy zaliczyć modernizację zabudowy 

dolnego odcinka Wisły (od Bydgoszczy do Gdańska) oraz drogi wodnej Wisła – Odra (od 

Bydgoszczy do Kostrzyna).  

 

Ustawa o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg 

wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) została przyjęta przez rząd RP i weszła w życie 

15 lutego 2017r. Idea zrównoważonego rozwoju transportu zakład konieczność uwzględnienia 

wpływu danej gałęzi na wszystkie aspekty techniczne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. 

Biorąc to pod uwagę zwrócić należy na kilka zagadnień wykazujących przewagę żeglugi 

śródlądowej nad innymi gałęziami transportu. 
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Pomijając aspekt techniczny, wynikający z faktu, że infrastruktura dróg wodnych śródlądowych 

pełni jednocześnie szereg ważnych funkcji związanych z ochroną przeciwpowodziową, retencją 

wód, energetyką, turystyką, rekreacją, gospodarką komunalną itp. to transport wodny 

śródlądowy jest jedną z najtańszych i najbardziej przyjaznych środowisku gałęzi transportu. 

Charakteryzuje się on w szczególności: 

 Małym zużyciem energii, gdzie stosunek zużycia energii do pracy przewozowej wynosi 

1/10); 

 Niską emisją substancji zanieczyszczających powietrze i wodę; 

 Niskimi kosztami zewnętrznymi; 

 Małą ilością wypadków 

 

Aspekt ekonomiczny określają w pierwszej kolejności koszty transportu. Badania wykazują, że 

żegluga śródlądowa zużywa najmniej energii do wykonania określonej pracy przewozowej. 

Przykładowo do wykonania pracy 100 tonokilometrów potrzebuje 1,3 jednostki energii, podczas 

gdy wykonanie tej samej pracy przez transport kolejowy potrzebuje średnio 1,7 jednostek energii 

a drogowy potrzebuje aż 4,1 jednostek. 

 

Potrzeby inwestycyjne na rzecz poprawy warunków nawigacyjnych oraz rozwoju infrastruktury 

transportowej umożliwiające efektywny transport wodny śródlądowy na drogach wodnych 

o międzynarodowym znaczeniu obejmują wprowadzenie system zharmonizowanych usług 

informacji rzecznej (RIS).  

 

Zdaniem beneficjentów oraz wnioskodawców, dzięki realizacji projektów w ramach działania 3.2 

POIiŚ możliwe do zaspokojenia są potrzeby związane z: 

 Potrzebami centrów logistycznych – potrzeby inwestycyjne centrów logistycznych 

związane są przede wszystkim z połączeniem centrów logistycznych z portami od strony 

lądu. Analizowane potrzeby związane są z koniecznością doinwestowania zarówno 

infrastruktury portowej, jak również infrastruktury drogowej i kolejowej łączącej centra 

logistyczne z portami; 

 Rozwojem transportu kolejowego na styku z portami – wzrost konkurencyjności portów, 

zwiększenie liczby ładunków i obrotów w portach morskich, a także przyjmowanych 

większej liczby jednostek pływających generują potrzeby inwestycyjne związane 

z koniecznością zwiększenia dostępności do portów od strony lądu. Konieczność 

zwiększenia dostępności wynika przede wszystkim z potrzeb efektywniejszej obsługi 

łańcuchów dostaw łączących porty z miejscami docelowymi (ładunków) oraz centrami 

logistycznymi. Beneficjenci wskazywali przede wszystkim na rozwój transportu 

kolejowego ze względu na ich powiązania z celami środowiskowymi itp.; 

 Zwiększaniem liczby terminali intermodalnych – potrzeby inwestycyjne związane ze 

zwiększeniem liczby terminali intermodalnych wynikają głównie z konieczności 

przeniesienia transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowych, co 

bezpośrednio wpłynie na efektywność łańcuchów dostaw, poprawę stanu środowiska 

naturalnego oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach; 

 Eliminacją wąskich gardeł w zakresie ilości i jakości infrastruktury – potrzeby 

inwestycyjne mające na celu eliminację wąskich gardeł na śródlądowych drogach 
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wodnych związane są z koniecznością dostosowania tych dróg do III klasy parametrów 

oraz umożliwienia utworzenia efektywnego transportu rzecznego w Polsce; 

 Przebudową i modernizacją infrastruktury portowej – rozwój infrastruktury portowej 

umożliwi zwiększenie efektywności i konkurencyjności portów morskich, co z kolei 

wpłynie na możliwość przeniesienia transportu towarowego z dróg; 

 Zabezpieczeniem i ochroną brzegów morskich – potrzeby inwestycyjne w tym zakresie 

uwzględniają możliwości rozwoju portów morskich pod względem przyjmowania coraz 

większych jednostek pływających, a także dostosowania działalności portów do zmian 

klimatu oraz działania w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu naturalnego; 

 Budową systemu dystrybucji danych administracji morskiej - opracowanie narzędzia IT, 

usprawniające proces decyzyjny dot.  żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, jako docelowego 

środka transportu. Narzędzie takie powinno być skierowane do przedsiębiorców, 

gestorów ładunków, armatorów, spedytorów i innych zaangażowanych w tworzenie 

łańcuchów dostaw; 

 Ograniczaniem kosztów i czasu transportu – wpłynie to przeniesienie transportu 

towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy; 

 Systemami nawigacyjnymi – potrzeby inwestycyjne w tym zakresie wynikają z obowiązku 

wdrożenia RIS na wszystkich śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym oraz znajdujących się na nich portach, które łączą się z innymi 

drogami o tym samym standardzie; 

 Przebudową śluz i jazów na rzekach – analogicznie do eliminacji wąskich gardeł 

w zakresie ilości i jakości infrastruktury, potrzeby inwestycyjne w analizowanym zakresie 

wynikają z konieczności dostosowania tych dróg do III klasy parametrów. 

 

Do najczęściej wskazywanych przez beneficjentów i wnioskodawców obszarów rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych, które powinny być konsekwentnie wspierane w ramach POIiŚ, 

należą: usuniecie wąskich gardeł (87,5% wnioskodawców i 64,7% beneficjentów) oraz integracja 

poszczególnych gałęzi transportu (75,0% wnioskodawców i 64,7% beneficjentów). Najrzadziej 

wskazywanymi aspektami były natomiast budowa brakujących odcinków połączeń, poprawa 

warunków nawigacyjnych oraz dostosowanie rzek do parametrów III klasy dróg wodnych. 
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Wykres 18 Jakie, Pana/i zdaniem, obszary rozwoju śródlądowych dróg wodnych powinny być konsekwentnie 

wspierane w ramach POIiŚ? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami i wnioskodawcami realizującymi 
lub planującymi realizować projekty dotyczące transportu morskiego i/lub intermodalnego. 

 

Interesariuszy biorących udział w badaniu CAWI/CATI poproszono o zidentyfikowanie potrzeb w 

obszarze rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Odpowiadali oni w skali od 1 do 5, gdzie 1 - 

oznacza „potrzeba nie występuje” a 5 – „jest to bardzo ważna potrzeba” – zsumowanie odpowiedzi 

4 oraz 5 pozwoliło na zidentyfikowanie potrzeb, które zdaniem respondentów badania występują 

najczęściej. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, potrzeby najczęściej identyfikowane przez 

interesariuszy związane są ze spełnieniem warunków dotyczących infrastruktury transportu 

wodnego dla transeuropejskiej sieci transportowej, poprawą warunków nawigacyjnych, w tym 

m.in. budową kaskad, stopni wodnych, oraz z większym zakresem inwestycji w obszarze 

śródlądowych dróg wodnych.  
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Wykres 19 Jakie potrzeby identyfikuje Pan/Pani w obszarze rozwoju śródlądowych dróg wodnych? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z innymi interesariuszami. Odpowiedzi 
udzielane w skali od 1 do 5, gdzie 1 - oznacza „potrzeba nie występuje” a 5 – „jest to bardzo ważna potrzeba”. 

Część interesariuszy określiła również inne potrzeby, oceniając je jako ważne oraz bardzo ważne: 

 Zwiększenie poziomu dostępności środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej. 

 Udrożnienie istniejących odcinków "historycznych" śródlądowych dróg wodnych, 

z ograniczeniem dla żeglugi turystycznej i pasażerskiej, szczególnie tych, które utraciły 

swój status prawny w latach 50 i 60 XX w., z uwagi na fakt, iż nie mają już one znaczenia 

dla ekonomiki transportu ładunków masowych, jednajże mogą stanowić cenny produkt 

turystyczny, ponadto uruchomiony stosunkowo niewielkim nakładem kosztów. 

 Jak najszybsza rozbudowa Odrzańskiej Drogi Wodnej do drogi wodnej 

międzynarodowego znaczenia (klasa IV) z perspektywą rozbudowy do klasy Va, 

modernizacja drogi wodnej E-70 do poziomu klasy Va, skanalizowanie drogi wodnej Wisły 

do minimum IV klasy z perspektywą podniesienia do klasy Va na całym jej przebiegu. 

 Udrożnienie rzek i budowa zbiorników retencyjnych w celu zapobiegania powodziom. 

 

Interesariusze wskazali także potrzeby inwestycyjne na rzecz poprawy warunków nawigacyjnych 

oraz rozwoju infrastruktury transportowej, które. ich zdaniem, możliwe są do zaspokojenia 

w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020. Wśród wskazywanych aspektów wymienić należy w 

szczególności: 

 Rozwój infrastruktury portowej oraz zaplecza portów, w tym zapewnienie dostępu do 

portów od strony morza oraz lądu. 

 Podnoszenie parametrów i modernizacja śródlądowych dróg wodnych, poprawa 

warunków nawigacyjnych. 

 Budowa i rozbudowa terminali oraz unowocześniania centrów logistycznych, w tym 

zakup nowoczesnych urządzeń. 

 Likwidacja tzw. wąskich gardeł na skanalizowanych odcinkach śródlądowych dróg 

wodnych. 

 Budowa brakujących odcinków połączeń. 
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 Integracja poszczególnych gałęzi transportu. 

 Integracja z centrami logistycznymi. 

 Większy zakres inwestycji w obszarze śródlądowych dróg wodnych. 

 Spełnienie warunków dotyczących infrastruktury transportu wodnego dla 

transeuropejskiej sieci transportowej. 

 

Przedstawiciele IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki 

morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020 biorący udział w badaniu CAWI/CATI zidentyfikowali potrzeby 

w obszarze rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Zdaniem respondentów badania 

najistotniejsze potrzeby w tym zakresie (suma odpowiedzi 5: „jest to bardzo ważna potrzeba”) 

dotyczyły: 

 dostosowania rzek do parametrów III klasy dróg wodnych (odpowiedź „5” stanowiła 

66,3% wszystkich wskazań); 

 usunięcie wąskich gardeł (66,3%); 

 integracji gałęzi transportu (66,3%). 

 

Inne wskazywane potrzeby dotyczyły strategicznego podejścia uzgodnionego ze wszystkimi 

partnerami oraz konieczność skuteczniejszego planowania strategicznego. 

 

8.20. Wpływ realizacji inwestycji w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych 

dróg wodnych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 na poprawę wodnych 

połączeń transportowych z innymi krajami członkowskimi 

Połączenia transportowe realizowane przy wykorzystaniu dróg wodnych morskich 

i śródlądowych obsługują zarówno obszar rynku wewnętrznego w ramach kraju, obszar 

jednolitego rynku Unii Europejskiej oraz połączenia z innymi krajami w ramach podpisanych 

umów i porozumień bilateralnych. 

 

Transport morski w ramach obsługi rynku wewnętrznego w chwili obecnej nie pełni ważnej roli. 

Żegluga kabotażowa w obsłudze ładunków ma niewielki udział w ogólnej masie ładunków 

przewożonych droga morską. Rola przybrzeżnego szlaku wodnego E60 jest na chwilę obecną 

niewykorzystywana dostatecznie. Jednak biorąc pod uwagę plany rozwoju portów lokalnych oraz 

planowane w nich inwestycje można się spodziewać niewielkiej zmiany w tej strukturze. 

Analizując wodne połączenia transportowe z innymi krajami należy wziąć połączenia morskie 

realizowane na duże odległości oraz ewentualne połączenia wodne śródlądowe realizowane 

z Białorusią i Ukrainą  przy wykorzystaniu drogi wodnej E-40. 

 

Opłacalność transportu wodnego w znacznej mierze zależy od odległości na jaką przewożony jest 

ładunek. Czym ta odległość jest większa tym wskaźnik rentowność rośnie. Dlatego  połączenia 

transportowe z innymi krajami realizowane w oparciu o transport wodny morski i śródlądowy 

odgrywają niezwykle istotne znaczenie szczególnie w kontekście konkurencyjności w stosunku 

do innych rodzajów transportu. Nie należy zapominać o kwestiach bezpieczeństwa oraz ochrony 

środowiska naturalnego.  
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Przy rozważaniu rozwoju systemów transportowych w na bazie transportu wodnego morskiego 

i śródlądowego poprzez tworzenie korytarzy transportowych, nie można pominąć bardzo ważnej 

zasady, która mówi o tym, że korytarze te powinny być „zielone”. Sieć transeuropejskich korytarzy 

transportowych łączących się z innymi krajami członkowskimi powinna gwarantować najmniej 

szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Wzdłuż korytarzy transportowych przemysł powinien 

wykorzystywać współmodalność  wolumenu przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, 

ochrony środowiska i efektywności wykorzystania zasobów. Projekty morskie i śródlądowe 

realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 wpisują się w te założenia. Modernizacja 

torów wodnych czy budowa terminali przeładunkowych uwzględnia aspekty ochrony środowiska 

 

Na tle właściwości (zalet i wad) połączeń transportowych z innymi krajami, w przewozach 

ładunków pomiędzy polskim obszarem, a krajami Południowo-Wschodniej Europy, występuje 

duże zróżnicowanie struktury asortymentowej. Transport kolejowy zaangażowany jest głównie 

w przewozy ładunków masowych na większe odległości, zaś transport drogowy w obsłudze 

ładunków drobnicowych i dla których krótki czas przewozu odgrywa istotną rolę w procesie 

dostawy od nadawcy do odbiorcy.  

 

Ze względu na to, że w dotychczasowej praktyce przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych 

preferowane są bezpośrednie przewozy ładunków od nadawcy do odbiorcy, często wbrew 

ekonomicznemu uzasadnieniu zastosowania różnych gałęzi transportu (w tym żeglugi 

śródlądowej), można przyjąć, że  transport rzeczny również na drodze wodnej E-40, może przejąć 

tylko część potencjalnych ładunków. Warto podkreślić, że występująca duża nierównowaga 

kierunkowa w przewozach ładunków będzie negatywnie oddziaływała na wykorzystanie 

środków transportu (barek), a zatem i na opłacalność tej żeglugi. Sytuacja ta może jednak ulec 

zmianie w zależności od struktury kierunkowej przewozów tranzytowych przez Polskę towarów 

z Białorusi i Ukrainy, jakie będą mogły być realizowane dzięki modernizacji połączeń wodnych 

śródlądowych.  

 

Realna atrakcyjność wodnych połączeń transportowych z innymi krajami członkowskimi 

uzależnione będą jednak od spełnienia szeregu warunków spośród których wymienić należy: 

 konkurencyjność żeglugi (niższe stawki przewozowe, system zachęt jak np. rabaty dla 

większych kontrahentów, które skłaniałyby załadowców do korzystania z tej gałęzi 

transportu), 

 dobra infrastruktura  techniczna i wyeliminowanie występujących „wąskich gardeł” na 

całej drodze wodnej, nie stwarzająca ograniczeń dla żeglugi 

 ograniczenie liczby przeładunków, 

 odpowiednia infrastruktura techniczna (porty rzeczne, porty morskie, drogi dojazdowe),   

 dobra organizacja przewozów w całym łańcuchu transportowym przez jednego operatora 

transportu lądowo-wodnego. 
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Rozwój żeglugi śródlądowej w relacjach wschód – zachód ma szczególne znaczenie w świetle 

zarówno postępującego rozwoju wymiany handlowej pomiędzy krajami zachodnio- 

i wschodnioeuropejskimi, jak i europejskiej polityki transportowej zmierzającej do przeniesienia 

ładunków z „lądu” na drogi wodne (w tym śródlądowe) i zrównoważonego rozwoju transportu 

oraz zmierzającej do stworzenia europejskiego systemu dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym.  

 

Znaczny odsetek badanych beneficjentów (41,2%) i wnioskodawców (62,5%) starających się 

o dofinansowanie w ramach POIiŚ wskazał, że realizowany przez nich projekt nie wpływa na 

poprawę połączeń wodnych transportowych z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 

ponieważ nie było to celem wdrażanych zadań. Działaniami, które wpłynęły na poprawę tego 

aspektu były głównie: zwiększenie efektywności transportu morskiego, skrócenie czasu 

transportu droga morską oraz zwiększenie bezpieczeństwa transportu.  Wnioskodawcy starający 

się o dofinansowanie wskazali także na poprawę parametrów dróg wodnych w Polsce. 

Wykres 20 W jaki sposób, Pana/i zdaniem, realizowany/ planowany do realizacji przez Państwa projekt wpłynął/ 

wpłynąłby na poprawę wodnych połączeń transportowych z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami i wnioskodawcami. 
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Respondenci badania stanowiący przedstawicieli IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, 

ministra właściwego ds. gospodarki morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020 w różnym stopniu ocenili 

wpływ projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 na poprawę wodnych połączeń 

transportowych z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Respondenci, którzy 

wskazali, iż projekty się do tego nie przyczyniają dodali, iż powodem tego jest fakt, że większość 

projektów jest realizowana na górnej i środkowej Odrze, zaś połączenia międzynarodowe 

z Niemcami są raczej realizowane w relacji Szczecin-Odra-Niemcy. Zdaniem badanych 

przystosowanie do III kl. drogi wodnej w niewielkim stopniu wpływa na połączenia z innymi 

krajami, gdyż jest to droga o znaczeniu regionalnym, nie zaś międzynarodowym. 

Wykres 21 Czy Pana/Pani zdaniem projekty realizowane w ramach POIiŚ wpływają na poprawę wodnych 

połączeń transportowych z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z przedstawicielami IZ POIiŚ, ministra właściwego 
ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020. Odpowiedzi udzielane w 
skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznacza „projekty się do tego nie przyczyniają”, 3 – „projekty przyczyniają się do tego 
w umiarkowanym stopniu”, 5 – „projekty mogą przyczynić się w dużym stopniu”. 

 

8.21. Dobre praktyki dotyczące realizacji inwestycji w transporcie morskim 

i w obszarze śródlądowych dróg wodnych w ramach działania 3.2 POIiŚ 

2014-2020 

Beneficjenci zostali zapytani to, czy podczas realizacji projektu w ramach POIiŚ związanego 

z transportem morskim i śródlądowym udało się wypracować tzw. dobre praktyki. Takie 

działania udało się wypracować 15,6% badanych. Częściej niż co piąty (21,9%) ankietowany 

wskazał, że nie wypracował żadnych dobrych praktyk, zaś pozostała część (62,5%) nie potrafiła 

odpowiedzieć na to pytanie. 

Wykres 22 Czy, Pana/i zdaniem, podczas realizacji projektu w ramach POIiŚ związanego z transportem morskim 

i śródlądowym udało się wypracować tzw. dobre praktyki? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami. 
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Większość badanych respondentów badania CAWI/CATI zrealizowanego z przedstawicielami 

IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, 

IP POIiŚ 2014-2020 nie wskazała wypracowanych w trakcie realizacji projektów dobrych praktyk 

(66,3%). 

 

W zakresie dobrych praktyk eksperci uczestniczący w panelu delfickim, wśród działań, które 

należy implementować w przyszłej perspektywie finansowej, wyszczególnili82: 

 uwzględnianie planów i strategii regionalnych i europejskich; 

 uwzględnianie zasady zrównoważonego rozwoju oraz zmian klimatycznych – podążanie 

za problemami XXI wieku;  

 komplementarność projektów; 

 wykorzystywanie nowoczesnych technologii – kierunek wyznaczony przez bardziej 

rozwinięte kraje z żeglugą, tj. green-energy, RIS, autonomiczne jednostki. 

 

8.22. Problemy zidentyfikowane podczas realizacji inwestycji w transporcie 

morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych w ramach działania 3.2 

POIiŚ 2014-2020 

Do problemów w obszarze śródlądowych dróg wodnych zaliczyć można brak możliwości 

zapewnienia głębokości tranzytowych (ze względu na zmiany klimatyczne) czy uzyskanie decyzji 

środowiskowych, uwzględniających w sobie kompensacje środowiskowe,  jednakże, jak 

podkreślali eksperci uczestniczący w panelu delfickim, przy działalności ekologicznego „lobby” 

prowadzenie inwestycji na śródlądowych drogach wodnych jest znacznie utrudnione83. 

 

Żaden z beneficjentów realizujących projekt w ramach POIiŚ nie wskazał, by podczas wdrażania 

zaplanowanych działań pojawiły się jakieś problemy lub bariery utrudniające osiągnięcie efektów 

z zakresu transportu morskiego i obszaru śródlądowych dróg wodnych84. 

 

Problemy i bariery, które wpływać mogą na realizację inwestycji z zakresu transportu morskiego 

i obszaru śródlądowych dróg wodnych w ramach POIiŚ zidentyfikowane były przez wszystkich 

respondentów badania CAWI/CATI zrealizowanego z przedstawicielami IZ POIiŚ, ministra 

właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, IP POIiŚ 2014-2020. 

Wskazywane przez badanych problemy dotyczyły następujących aspektów: 

 problemy związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej; 

 w obszarze śródlądowych dróg wodnych należy wzmocnić instytucjonalnie głównego 

beneficjenta - PGW Wody Polskie, który ma problem z realizacją relatywnie prostych 

projektów, a w perspektywie plany są bardzo ambitne (dostosowanie do V kl.); 

 rosnące ceny ofert w przetargach i problemy wewnętrze we współpracy z już wybranymi 

wykonawcami” (np. kwestie roszczeń, upadłość wykonawców itp.). 

 

                                                             
82 Panel delficki. 
83 Panel delficki. 
84 Badanie CAWI/CATI z beneficjentami. 
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Respondenci badania CAWI/CATI stanowiący przedstawicieli IZ POIiŚ, ministra właściwego ds. 

transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej oraz IP POIiŚ 2014-2020 wskazali 

sposób, w jaki rozwiązano napotykane w trakcie realizacji projektów problemy. Wskazywano, iż 

sytuacje problemowe były na bieżąco omawiane i rozwiązywane we współpracy z beneficjentami. 

Sprawdzana była również dokumentacja przetargowa w ramach kontroli ex-ante, roboczej 

weryfikacji podlegały czasem studia wykonalności. Respondenci badania dodali, iż 

harmonogramy były weryfikowane i dostosowywane do zmieniających się warunków w celu 

efektywnej i właściwej realizacji bieżących zadań. 
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9. Wnioski 

I. W jaki sposób wdrażane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 
w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych wpisują się w cele 
określone w dokumentach strategicznych krajowych i europejskich? 

 Projekty realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 wpisują się przede 

wszystkim w Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2030, jak również 

plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych. 

 Ponadto projekty realizowane w ramach działania 3.2 (Rozwój transportu morskiego, 

śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych) skutecznie wpisują się w cele 

dokumentów krajowych i polityk europejskich dotyczących transportu. Inwestycje 

komplementarne z zapisami dokumentów strategicznych związane są przede wszystkim 

z obszarem portów i stref okołoportowych (zaplecza). 

II. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 
w transporcie morskim przyczyniają się do poprawy konkurencyjności portów 
morskich? 

 Projekty realizowane w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 wpływają na 

konkurencyjność polskich portów poprzez działania związane z modernizacją 

infrastruktury portowej, zwiększeniem poziomu intermodalności i dostępność portów od 

strony morza i lądu.  

 Na zwiększenie poziomu konkurencyjności portów morskich oddziałują przede 

wszystkim inwestycje związane z modernizacją infrastruktury o znaczeniu „twardym” 

tj. budowa bądź przebudowa nabrzeży przeładunkowych, pogłębianie torów wodnych, 

budowa bocznic kolejowych itp.  

 Do aspektów problemowych związanych z rozwojem portów morskich należy 

ograniczona dostępność do środków w ramach programu. W szczególności dotyczy to 

małych i średnich portów które nie są ujęte w sieci bazowej TEN-T. Projekty realizowane 

w ramach działanie 3.2 dotyczą wyłącznie portów o podstawowym znaczeniu dla 

gospodarki narodowej. 

 Projekty o charakterze intermodalnym skutecznie przyczyniają się do wzrostu potencjału 

przeładunkowego portów morskich oraz ich konkurencyjności na rynku bałtyckim , 

poprzez zwiększenie zasięgu ich oddziaływania.  

 

III. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 
w zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych przyczyniają się do 
poprawy stanu środowiska? 

 Wszystkie projekty realizowane w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020, uwzględniają 

konieczność uzyskania odpowiednich pozwoleń środowiskowych, tym samym 

„akceptacji” przez środowiska ekologiczne.  

 Projekty związane z budową infrastruktury portowej, m.in. do celu odbioru ścieków 

sanitarnych z jednostek pływających oraz modernizacja miejsc postojowych statków pod 

kątem zasilania w energię elektryczną skutecznie umożliwiają poprawę stanu środowiska. 

 Jednym z priorytetów POIiŚ jest poprawa stanu środowiska naturalnego - głównie 

poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do środowiska. W ramach działania 
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3.2 POIiŚ oraz wypełniając dyrektywy EU modernizuje się napędy jednostek pływających 

redukujących emisję siarki. Należy konsekwentnie wspierać działania w celu budowy 

instalacji zasilających jednostki jak również wyposażać terminale w źródła energii 

odnawialnej. 

 Transport morski, gdzie korzyści skali przynoszą relatywnie niski poziom emisji 

w przeliczeniu na jednostkę ładunku, oraz niskoemisyjny transport śródlądowy, 

pozostają jednymi z najbardziej ekologicznych środków transportu. Inwestowanie w te 

rodzaje transportu prowadzi w skali gospodarki do zrównoważenia podziału gałęziowego 

transportu, a zatem obniżenia udziału wysokoemisyjnego transportu drogowego. Co 

więcej, projekty tzw. intermodalne realizują postulat przeniesienia ładunków z dróg na 

kolej, który od kilkunastu lat jest sukcesywnie wdrażany w krajach UE i w ten sposób 

obniżenia emisji generowanych przez transport jako całość. 

 Wszystkie inwestycje realizowane w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 powinny 

uwzględniać założenia programów realizowanych w Polsce, związanych z retencją wód 

opadowych. W związku z czym realizacja inwestycji typu „modernizacja stopnia wodnego” 

powinna także spełniać cel powiększenia retencji wodnej kraju, a przy okazji realizować 

cele uwzględniające np. podwyższenia klasy wodnej. 

 

IV. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 
w zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych przyczyniają się do 
poprawy parametrów żeglugi? 

 Ratyfikując konwencję AGN zobligowaliśmy się do odpowiednich parametrów 

klasyfikacyjnych na drogach wodnych należących do sieci Głównych Śródlądowych Dróg 

Wodnych o  Międzynarodowym Znaczeniu; modernizacja fragmentów śródlądowych dróg 

wodnych oraz portów; spowoduje wzrost klasy żeglugowej; należy jednak pamiętać o 

docelowym (obecnie III klasie, a w przyszłości min IV klasie) poziomie, do którego 

powinny dążyć działania podejmowane na drogach wodnych. 

 Projekty realizowane w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 przyczyniają się m.in. do 

umożliwienia lodołamania, a to z kolei wpływa na bezpieczeństwo żeglugi. W ramach 

projektu dot. Odry swobodnie płynącej przebudowane/zmodernizowane będą ostrogi, co 

przyczyni się do „nie wylewania” Odry, a tym samym do utrzymania nurtu (proces 

samopogłębiania się rzeki). 

 Na poprawę parametrów żeglugi mają również wpływ projekty związane z poprawą 

infrastruktury dostępu do portów od strony morza, takie jak inwestycje, których celem 

jest umożliwienie dwukierunkowej żeglugi jednostek, zapewnienie wymaganego poziomu 

bezpieczeństwa wpływających i wypływających statków z portów dla prognozowanego 

wzrostu liczby statków, pogłębieniu toru wodnego, umożliwienie zawijania do portu, , 

pogłębieniu i poszerzeniu kanałów i pogłębienie nabrzeży. 

 Projekty realizowane w perspektywie 2020+ powinny dążyć do przekształcenia portów 

rzecznych w huby intermodalne łączące różne gałęzie transportu i jednocześnie 

stworzenia spójnej sieci transportowej gdzie porty rzeczne będą odgrywały kluczowa 

rolę. 
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V. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 
w zakresie transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych przyczyniają się do 
poprawy bezpieczeństwa żeglugi? 

 Prace modernizacyjne na torach wodnych w Polsce wpłyną na bezpieczeństwo dróg 

śródlądowych oraz towarzyszącej infrastruktury (np. oznaczeń, które muszą spełniać 

standardy bezpieczeństwa według obecnych przepisów). 

 Na wzrost poziomu bezpieczeństwa żeglugi oddziałuje również rozwijanie systemu RIS 

na odcinku ujściowym Odry, poprzez m.in. kontrolę wypadków na wodzie; monitoring 

transportów niebezpiecznych, itp. 

 W Polsce odpowiedzialne za bezpieczeństwo żeglugi na morzu są urzędy morskie. 

W ramach działania 3.2 realizują one obecnie szereg projektów, których efektem będzie 

wzrost bezpieczeństwa żeglugi np. zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego 

z elementami e-Navigation. Odpowiednikiem tego projektu na rzekach jest projekt 

realizowany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nt. pełne wdrożenie RIS Dolnej 

Odry, czyli systemu informacji rzecznej. 

 Bezpieczeństwo żeglugi powiązane jest również z zagrożeniem powodziowym 

(np. zagrożenie zniszczenia infrastruktury w momencie występowania powodzi). 

Prowadzone inwestycje przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa powodziowego 

(lodołamanie, modernizacja stopni wodnych, budowa stopni wodnych, itp.). W związku 

z czym koszty ponoszone na niwelowanie kosztów powodzi (w tym środowiskowych) 

mogą być w przyszłości skierowane na realizację pozostałych inwestycji związanych 

z gospodarką wodną. 

VI. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 
w transporcie morskim przyczyniają się do zwiększenia zdolności przeładunkowej 
portów? 

 Działania związane są z przede wszystkim modernizacją torów wodnych oraz 

modernizacją nabrzeży – co w bezpośredni sposób może wiązać się ze zwiększeniem 

zdolności przeładunkowej. Modernizacja i rozbudowa terminali jak również zakup 

urządzeń przeładunkowych są najważniejszymi inwestycjami w portach, które 

przyczyniają się do zwiększenia możliwości przeładunkowych. 

 Polskie porty w najbliższym czasie mogą mieć problem z rozładowaniem 

i przeładowaniem części ładunków do nich docierających. Wymagany jest sprawny 

system zarządzania ładunkiem w porcie, sprawny system dostawy ładunków (czas 

dotarcia na miejsce skorelowany z czasem odbioru/ możliwością przechowania), system 

przesłania ładunku wewnątrz kraju.  

VII. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 w zakresie 
transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych wpisują się w cel dot. adaptacji 
do zmian klimatu oraz promowania zrównoważonego rozwoju? 

 Beneficjenci wskazali, że realizowane (lub planowane do realizacji) projekty 

dofinansowane ze środków 3 OP Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

uwzględniają potrzeby w zakresie adaptacji do zmian klimatu. 

 Działania wpisujące się w analizowany cel oddziałują na redukcję emisji CO2 

i zanieczyszczeń, oszczędne śluzowanie (oszczędność wody), poprawę żeglowności czy 

przeniesienie transportu towarów z dróg na na transport morski i śródlądowy. 
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VIII. Czy i w jaki sposób projekty realizowane w ramach działania 3.2 POIiŚ są 
zintegrowane z projektami innych gałęzi transportu (drogowy, kolejowy i miejski)? 

 Porty morskie oraz rzeczne, z natury swojej działalności i lokalizacji na styku lądu – 

morza/ lądu-rzeki stanowią oczywiste huby dla transportu wielogałęziowego. Rozwój 

transportu morskiego i rzecznego oznacza jednocześnie tworzenie interfejsu/ styku 

różnych gałęzi transportu i w ten sposób integrowania gałęziowych systemów 

transportowych w spójny, efektywny system obsługujący gospodarkę krajową. 

 Projekty realizowane w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 w największym stopniu 

zintegrowane z transportem kolejowym. W drugiej kolejności z transportem drogowym. 

 Zintegrowanie projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ z projektami 

innych gałęzi transportu (drogowy, kolejowy i miejski), realizowane jest dzięki projektom 

uwzględniającym działania związane z zainstalowaniem inteligentnych systemów 

transportowych,  modernizacją infrastruktury technicznej w portach, zwiększeniem 

zdolności przeładunkowej w portach intermodalnych, czy długością wybudowanych, 

przebudowanych i zmodernizowanych dróg dostępowych do portu. 

 Zdaniem respondentów badania CAWI/CATI wpływ na integrację projektów 

realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 z projektami z innych gałęzi 

transportu ma przede wszystkim fakt, iż projekty "morskie" są powiązane z innymi 

projektami realizowanymi w miastach portowych (głównie drogowymi) oraz 

realizowanymi przez GDDKiA (A1, S3, S7) czy PKP PLK SA (C-E 59 i C-E 65 oraz dojazdy 

do samych portów). 

 Obszary problemowe odnotowano w przypadku projektów "rzecznych", ze względu, że 

powinny być w większym stopniu skoordynowane z projektami w innych gałęziach 

transportu (np. wysokość prześwitu pod mostami a lustrem wody). 

 

IX. Czy i w jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 
w obszarze śródlądowych dróg wodnych przyczyniają się do dostosowania rzek do 
parametrów III klasy dróg wodnych? 

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie 

głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), 

sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. określa działania prowadzone w 

kierunku stworzenia stabilnych warunków funkcjonowania i rozwoju polskiej żeglugi 

śródlądowej. W ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 na śródlądowych drogach 

wodnych przewidziano projekty na rzecz poprawy ich parametrów eksploatacyjnych, 

w tym ich podniesienia na wybranych odcinkach Odrzańskiej Drogi Wodnej do III klasy 

drogi wodnej. 

 Projekty na rzecz poprawy parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych stanowią jeden 

z priorytetów działania 3.2 POIiŚ 2014-2020, w związku z czym realizowane działania 

uwzględniają głównie projekty związane z Odrzańską Drogą Wodną, takie 

jak: dostosowanie rzek do parametrów III klasy, poprawę warunków nawigacyjnych czy 

modernizacja budowli hydrotechnicznych. 

X. Czy realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 projekty są komplementarne 
w stosunku do projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013 i jaka jest ich 
wartość dodana? 
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 Działanie 3.2 POIiŚ 2014-2020 w zakresie transportu morskiego oraz śródlądowych dróg 

wodnych  stanowi kontynuację działań zapoczątkowanych przy współudziale środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Typy 

realizowanych projektów w perspektywie 2014-2020 są zbieżne z działaniami 

realizowanymi w latach 2007-2013 w zakresie: 7.2 Rozwój transportu morskiego oraz 7.5. 

Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych, gdzie zidentyfikowano zarówno powiązania 

celów tematycznych, jak również zbieżną charakterystykę zakładanego wsparcia (pod 

względem charakterystyki realizowanych projektów). 

 Działania POIiŚ 2007-2013 oraz 2014-2020 stanowią spójną wizję rozwoju transportu 

morskiego oraz śródlądowych dróg wodnych. 

XI. Jaki jest wpływ realizowanych projektów na aktywność gospodarczą w otoczeniu 
realizowanych projektów? 

 Połowa beneficjentów wskazała, że realizowany (lub planowany do realizacji) projekt 

w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia poziomu aktywności gospodarczej w jego 

otoczeniu. 

 Respondenci badania CAWI/CATI z przedstawicielami IZ POIiŚ, ministra właściwego 

ds. transportu, ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, IP POIiŚ 2014-2020 

jednoznacznie pozytywnie ocenili wpływ realizowanych w ramach POIiŚ projektów na 

aktywność gospodarczą w ich otoczeniu. 

XII. Jakie inne zmiany pozytywne i/lub negatywne wystąpią/wystąpiły w wyniku 
realizowanych projektów? 

 Beneficjenci realizujący projekty związane z transportem morskim wskazali 

w większości, że w trakcie wdrażania działań w ramach POIiŚ nie osiągnięto innych, 

niezamierzonych efektów. 

 Do niezidentyfikowanych wcześniej rezultatów zaliczyć można: pozytywne zmiany, które 

wystąpiły głównie w obrotach portowych, generujących rekordowe ilości przeładunków 

w polskich portach. 

XIII. W jaki sposób wdrażane w ramach działania POIiŚ 2007-2013 oraz 2014-2020 
inwestycje w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych 
przyczyniły się do przeniesienia transportu towarowego z dróg na transport morski 
i śródlądowy? 

 Na niewielkie wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych w przewozach ogółem wpływa 

słaby stan infrastruktury technicznej na drogach wodnych oraz niepewność związana z 

warunkami żeglugowymi – niskie stany wody powodujące niespełnienie głębokości 

tranzytowych na niektórych fragmentach śródlądowych dróg wodnych. 

 Wszyscy beneficjenci, którzy realizowali projekty w ramach POIiŚ w latach 2007-2013 

wskazali, że wdrażane przez nich działania przyczyniły się zwiększenia efektywności 

transportu morskiego i śródlądowego. Co trzeci beneficjent okresu 2007-2013 stwierdził, 

że realizowane przez nich projekty wpłynęły na przeniesienie transportu towarowego z 

dróg na transport morski i śródlądowy poprzez skrócenie czasu i zwiększenie zasięgu 

transportu morskiego i śródlądowego. 

 Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 na 

przeniesienie transportu towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy wynika 

m.in. ze zwiększenia wykorzystania transportu śródlądowego, ze względu na rozwój 
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i modernizację dróg wodnych. Z kolei wdrożenie i rozbudowa infrastruktury zarządzania 

międzynarodowym odcinkiem Odry stworzy możliwości wzrostu przewozów w relacjach 

krajowych oraz szansę wzrostu przewozu ładunków w komunikacji międzynarodowej 

towarów masowych i ładunków ponadgabarytowych. 

 

XIV. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby proces przenoszenia transportu 
towarowego z dróg na transport morski i śródlądowy uległ przyspieszeniu? 

 Rosnący popyt na przewozy ładunków i pasażerów stawia nowe wyzwania przed 

transportem i gospodarką, które wymagają dostosowania systemu transportowego do 

nowych potrzeb oraz zapewnienia zgodności kierunków zmian w transporcie ze 

współczesnymi standardami społeczno-gospodarczymi. 

 Beneficjenci realizujący projekty w ramach POIiŚ, jako najistotniejsze w kontekście 

przyspieszenia procesu przeniesienia transportu towarowego z dróg na transport morski 

i śródlądowy czynniki wskazywali: rozwój infrastruktury transportowej, w tym 

zintegrowanie poszczególnych gałęzi transportu; rozwój infrastruktury portowej oraz 

zaplecza portów, w tym zapewnienie dostępu do portów od strony morza i lądu; 

inwestycje w obszarze rozwoju transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych. 

XV. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 
w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych przyczyniły się do 
rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz lądu 
oraz połączenie z centrami logistycznymi? 

 Realizowane działania obejmują przede wszystkim modernizacje samych portów 

(m.in. modernizacje infrastruktury czy pogłębianie torów wodnych). Aktualnie skala tych 

działań jest wystarczająca, jednakże ze względu na rosnący trend przeładunku towarów  

- niezbędny jest konsekwentny rozwój portów morskich. 

 Inwestycje na zapleczu portów oraz zwiększające dostępność infrastrukturalną od strony 

lądu polegały przede wszystkim na modernizacji łańcuchów dostaw/odbioru towarów z 

wykorzystaniem infrastruktury drogowej i kolejowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

zdolność przerzucenia towarów na ww. dwie gałęzie jest bardzo ograniczona. 

 Istotnym elementem jest poprawa dostępności do portów śródlądowych, które mogą 

stanowić element rozwiązań logistycznych, a także możliwość połączenia żeglugi 

śródlądowej i morskiej. W związku z czym małe porty będą mogły stać się zapleczem 

dużych portów odciążając tym samym inne gałęzie transportu. 
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XVI. W jaki sposób realizowane w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 inwestycje 
w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych przyczyniły się do 
rozwoju infrastruktury portowej oraz zaplecza portów? W jaki sposób realizacja tych 
inwestycji może przyczynić się do dalszego rozwoju infrastruktury portowej oraz 
zaplecza portów? 

 Większość inwestycji realizowanych w ramach działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 wzmacnia 

infrastrukturę oraz zaplecza polskich portów morskich. W dalszej perspektywie rozwój 

infrastruktury transportowej i zintegrowanych systemów informatycznych umożliwi 

konsekwentny rozwój potencjału przeładunkowego portów morskich i wzrost ich pozycji 

na rynku obsługi ładunków na Bałtyku. 

 Dalszy rozwój infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz lądu 

oraz połączenie z centrami logistycznymi zapewniony zostanie przez osiągnięte rezultaty, 

pośród których wskazywano przede wszystkim: poprawioną integrację poszczególnych 

gałęzi transportowych; znaczne usprawnienie funkcjonowania całego łańcucha 

transportowego; wzbogacenie dostępnych zasobów o nowy specjalistyczny sprzęt 

wysokiej klasy; wzrost konkurencyjności portów morskich ujścia Odry i ujścia Wisły; 

wzrost udziału żeglugi śródlądowej (jako najbardziej proekologicznej gałęzi transportu 

lądowego) w rynku usług transportowych, tym samym dążąc do równoważenia systemu 

transportowego; niższe koszty transportu wodnego śródlądowego w porównaniu do 

pozostałych gałęzi transportu lądowego; aktywizację gospodarczą obszarów 

usytuowanych wzdłuż głównych szlaków żeglugowych poprzez poprawę ich dostępności 

transportowej; poprawę warunków funkcjonowania żeglugi pasażerskiej oraz 

turystyczno-rekreacyjnej. 

 W celu zapewnienia dalszego rozwoju infrastruktury należy dążyć do zwiększenia 

nakładów inwestycyjnych, co zapewniłoby lepszą spławność w obszarze śródlądowym 

oraz pozytywne efekty dla transportu morskiego. 

 

XVII. Jakie można wskazać potrzeby inwestycyjne na rzecz poprawy warunków 
nawigacyjnych oraz rozwoju infrastruktury transportowej umożliwiające efektywny 
transport wodny śródlądowy? 

 Do inwestycji priorytetowych na śródlądowych drogach wodnych należy zaliczyć 

modernizację zabudowy dolnego odcinka Wisły (od Bydgoszczy do Gdańska) oraz drogi 

wodnej Wisła – Odra (od Bydgoszczy do Kostrzyna). 

 Do najczęściej wskazywanych przez beneficjentów i wnioskodawców obszarów rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych, które powinny być konsekwentnie wspierane w ramach 

POIiŚ, należą: usuniecie wąskich gardeł oraz integracja poszczególnych gałęzi transportu. 

 Potrzeby inwestycyjne na rzecz poprawy warunków nawigacyjnych oraz rozwoju 

infrastruktury transportowej umożliwiające efektywny transport wodny śródlądowy na 

drogach wodnych o międzynarodowym znaczeniu obejmują wprowadzenie system 

zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS). 
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XVIII. W jaki sposób realizacja inwestycji w transporcie morskim i w obszarze śródlądowych 
dróg wodnych w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020 przyczyniła się do poprawy 
wodnych połączeń transportowych z innymi krajami członkowskimi? 

 Transport morski w ramach obsługi rynku wewnętrznego w chwili obecnej nie pełni 

ważnej roli. Żegluga kabotażowa w obsłudze ładunków ma niewielki udział w ogólnej 

masie ładunków przewożonych droga morską. Jednak biorąc pod uwagę plany rozwoju 

portów lokalnych oraz planowane w nich inwestycje można się spodziewać niewielkiej 

zmiany w tej strukturze. 

 Znaczny odsetek badanych beneficjentów wskazał, że realizowany przez nich projekt nie 

wpłynął na poprawę połączeń wodnych transportowych z innymi krajami członkowskimi 

Unii Europejskiej, ponieważ nie było to celem wdrażanych zadań. Działaniami, które 

wpłynęły na poprawę tego aspektu były głównie: zwiększenie efektywności transportu 

morskiego, skrócenie czasu transportu droga morską oraz zwiększenie bezpieczeństwa 

transportu. 

XIX. Jakie można wskazać dobre praktyki dotyczące realizacji inwestycji w transporcie 
morskim i w obszarze śródlądowych dróg wodnych w ramach działania 3.2. POIiŚ 
2014-2020? 

 Dobre praktyki udało się wypracować u 15,6% badanych beneficjentów III OP POIiŚ 2014-

2020. 

 Wśród działań, które należy implementować w przyszłej perspektywie finansowej, 

wyszczególnić należy przede wszystkim: uwzględnianie planów i strategii regionalnych 

i europejskich; uwzględnianie zasady zrównoważonego rozwoju oraz zmian 

klimatycznych – podążanie za problemami XXI wieku; komplementarność projektów; 

wykorzystywanie nowoczesnych technologii – kierunek wyznaczony przez bardziej 

rozwinięte kraje z żeglugą, tj. green-energy, RIS, autonomiczne jednostki. 

XX. Na jakie problemy natrafiano podczas realizacji inwestycji w transporcie morskim i w 
obszarze śródlądowych dróg wodnych w ramach działania 3.2. POIiŚ 2014-2020? 

 Żaden z beneficjentów realizujących projekt w ramach POIiŚ nie wskazał, by podczas 

wdrażania zaplanowanych działań pojawiły się jakieś problemy lub bariery utrudniające 

osiągnięcie efektów z zakresu transportu morskiego i obszaru śródlądowych dróg 

wodnych. 

 Wskazywane przez pozostałych respondentów obszary problemowe dotyczą takich 

aspektów jak: problemy związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej; 

w obszarze śródlądowych dróg wodnych należy wzmocnić instytucjonalnie głównego 

beneficjenta - PGW Wody Polskie, który ma problem z realizacją relatywnie prostych 

projektów, a w perspektywie plany są bardzo ambitne (dostosowanie do V kl.); rosnące 

ceny ofert w przetargach i problemy wewnętrze we współpracy z już wybranymi 

wykonawcami” (np. kwestie roszczeń, upadłość wykonawców itp.). 

 

 


