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OPIS BLOKU
Blok 1 składał się z czterech paneli: Przyszłość stoczni offshore, Żegluga morska i Porty. Tematyka bloku 
była skoncentrowana na analizie stanu oraz kierunkach i czynnikach rozwoju przemysłu stocznio-
wego, żeglugi morskiej i portów. Zwrócono uwagę na niski poziom wykorzystania przez przedsiębiorstwa 
sektora gospodarki morskiej środków z programów pomocowych, w szczególności przez przedsiębior-
stwa przemysłu stoczniowego, wskazując przyczyny tego stanu. Istotnym czynnikiem rozwoju 
portów, w tym baz promowych, jest sprawne ich skomunikowanie z zapleczem gospodarczym i przedpo-
lem. Zapowiadany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej renesans Odrzańskiej 
Drogi Wodnej wpłynie na zwiększenie strumieni ładunkowych, w tym tranzytowych, kierowanych do 
portów morskich w Szczecinie, Policach i Świnoujściu. Przyczyni się także do zdynamizowania rozwoju 
gospodarczego w regionach położonych nad Odrą. Przedstawiono sytuację ekonomiczną oraz uwa-
runkowania prawne i środowiskowe dotyczące armatorów. Na tle czynników rozwoju portów morskich 
i transportu morskiego zaprezentowano politykę promową w basenie Morza Bałtyckiego.

Panel I
Przyszłość stoczni offshore

Moderator: Jerzy Czuczman – Dyrektor Biura, Związku Pracodawców Forum Okrętowe
Uczestnicy debaty:
Paweł Brzezicki – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Arkadiusz Aszyk – Dyrektor Generalny, Remontowa Holding S.A.
Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
Sławomir Latos – Prezes Zarządu, Gdyńska Stocznia Remontowa Nauta 
Adam Lesiński – Prezes Zarządu, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Marek Różalski – Prezes Zarządu, Morska Stocznia Remontowa GRYFIA
Andrzej Strzeboński – Prezes Zarządu, Szczeciński Park Przemysłowy

Tematyka panelu była poświęcona roli czynnika rządowego i uwarunkowań instytucjonalnych w rozwoju 
polskiego przemysłu stoczniowego. Zwrócono uwagę na współpracę sektora publicznego i prywatnego 
oraz kooperację przedsiębiorstw zintegrowanych w ramach klastrów. Omówiono przyczyny hamujące 
korzystanie ze środków pomocowych przez przedsiębiorstwa gospodarki morskiej.

Wnioski

1.  Przedsiębiorcy przemysłu stoczniowego oczekują większego zaangażowania ze strony administracji 
rządowej w stymulowaniu rozwoju przemysłu stoczniowego i utrzymaniu zamówień rządowych 
na krajowym rynku, poza segmentem wycieczkowców. Sytuację może poprawić składanie, na 
zasadach rynkowych, zleceń na budowę i remont jednostek marynarki wojennej. Stoczniowy 
potencjał przedsiębiorstw państwowych i prywatnych w Polsce, jest w pełni wystarczający aby 
sprostać zamówieniom rządowym. Decyzja o zleceniu powinna wynikać z analizy ekonomicznej, 
w tym terminowości i jakości dostawy, a nie ze względów poza merytorycznych.

2. Wykonanie przez polskie stocznie zamówień rządowych na budowę okrętów dla Marynarki RP 
powinno otworzyć stoczniom drogi na rynki trzecie, zwracające uwagę na referencje danej stoczni 
na rynku krajowym. Brak lokowania zamówień rządowych w krajowych stoczniach jest odczyty-
wany jako dowód braku zaufania do własnych producentów (stoczni). Praktycznie stocznia nie 
wykonująca zamówień rządowych nie można przebić się z ofertą na rynki trzecie, niezależnie od 
zaoferowanej ceny.



3. Ważnym czynnikiem rozwoju regionu Pomorza Zachodniego są wspólne działanie głównych 
uczestników życia gospodarczego. Dobrym przykładem może być zacieśnianie współpracy, a nie 
wyniszczająca konkurencja, pomiędzy Szczecińskim Parkiem Przemysłowym i Morską Stocznią 
Remontową GRYFIA.

4. Sektor prywatny posiada ogromny potencjał wiedzy i doświadczenia, który umiejętnie i efek-
tywnie wykorzystuje przyczyniając się do rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego. Udział 
przedsiębiorstw o kapitale prywatnym w globalnej sprzedaży sektora stoczniowego wynosi po-
nad 90%. Ważne jest aby w realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju potencjał ten 
został zaangażowany na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. 

5. Niepokojący jest brak wykorzystywania środków finansowych z programów pomocowych przez 
przedsiębiorstwa przemysłu stoczniowego. Najsilniejsze przedsiębiorstwa polskiego sektora 
stoczniowego nie korzystają z istniejących programów wspierających. Jako przyczynę tego stanu 
wskazują: zbyt rozbudowaną dokumentację wniosków o uzyskanie wsparcia, zbiurokratyzowanie 
procedur, opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji w zakresie wsparcia 
oraz brak dostosowania działań instytucji zarządzających funduszami do dynamiki wymaganej 
przez liderów na rynku. Przedsiębiorca ma ograniczone możliwości studiowania zawiłości pro-
cedur administracyjnych, ponieważ traci bezcenne aktywo, jakim jest czas. Sytuacja ta dotyczy 
wszystkich przedsiębiorstw gospodarki morskiej.
Usunięcie istniejących barier wymaga uruchomienia natychmiastowych działań naprawczych. 
W przeciwnym razie potencjał liderów nadal nie będzie wykorzystywany w optymalny sposób. 

Postulowane przedsięwzięcia

1. Wskazane jest dokonanie wszechstronnej, obiektywnej analizy i oceny obecnego programu 
wspierania eksportu i wskazanie obszarów wymagających korekty oraz wdrożenie nowych, bar-
dziej efektywnych rozwiązań. Do dyskusji powinni zostać zaproszeni przedstawiciele sektora 
stoczniowego. 

2. Postulatem dla administracji rządowej jest wniosek o dokonanie szczegółowej analizy programów 
wspierania eksportu funkcjonujących w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i zaproponowanie 
analogicznych, korzystnych dla polskich stoczni. 

3. Istotnym czynnikiem rozwoju przemysłu morskiego jest horyzontalne, zintegrowane podejście do 
gospodarki morskiej oraz łączenie elementów o charakterze morskim z różnych gałęzi polskiej 
gospodarki w celu maksymalizacji efektów ekonomicznych i społecznych. Postrzeganie gospodarki 
poprzez autonomiczne „resorty” ogranicza efekty synergii i innowacyjność. 

4. Należy przeprowadzić systemową analizę, na podstawie, której wypracowana zostanie strategia 
i plan działania ukierunkowane na rozwój morski państwa.

Panel II
Żegluga morska

Moderator: Paweł Szynkaruk – Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej
Uczestnicy debaty: 
Tommy Halen – Managing Director, Port of Trelleborg
Hampus Rondehl – Stena Oil AB, Bunker Trader
Kari Granberg – Viking Line Abp
Jacek Stokłosa – Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, sp.k.
Piotr Redmerski – Prezes Zarządu Polska Żegluga Bałtycka

Małgorzata Darowska – Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, sp.k.
Dyskusja koncentrowała się na tezach zaprezentowanych w ramach dwóch prezentacji. Przedmiotem 
pierwszej prezentacji był temat „Paliwo dla promów, ekonomia czy ekologia?”(autor: Paweł Szynkaruk). 
Pytanie to jest zadawane od dwóch lat obowiązywania dyrektywy ograniczającej emisję tlenków siarki 
w strefie SECA. Jakie rozwiązania zostały zastosowane? W jaki sposób armatorzy, porty, dostawcy paliw, 
producenci silników okrętowych i biura projektowe starają się sprostać wymogom ekologicz-
nym w reżimie dotrzymania wymagań ekonomicznych? Statystyki potwierdzają spadek emisji Sok, 
NOx i CO2, pomimo większego ruchu promów oraz większej ilości przewozów. Proponowane rozwią-



zania na statkach to: stosowanie paliwa alternatywnego takiego jak MGO, paliwa o niskiej zawartości 
siarki – produkowanego specjalnie na potrzeby rynku SECA oraz metanolu, instalowanie urządzenia 
scrubber – czyli specjalnej płuczki filtrującej spaliny z paliw konwencjonalnych, eksploatacja silników 
napędzanych LNG oraz stosowanie rozwiązań DFE Dual Fuel Engine czyli silników napędzanych LNG 
lub zamiennie MGO, podłączenie statków do portowych instalacji elektrycznych czy też nowatorskie 
rozwiązania techniczne mające na celu efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej w celu 
zmniejszenia zużycia paliwa przez silniki główne. Przedmiotem drugiej prezentacji był temat „Polityka 
promowa w dobie silnej konkurencji”(autor: Piotr Redmerski). W prezentacji omówiono międzynarodowy 
rynek przewozów promowych istniejący w latach 2009-2015, w których sektor przewozów pasażerskich 
wraz z samochodami osobowymi był stabilny, z drobnymi odchyleniami. Natomiast przewozy zestawów 
ciężarowych wykazywały z roku na rok zdecydowaną tendencję wzrostową. Pomimo wzrostu liczby 
przewożonych samochodów ciężarowych, średnia liczba połączeń promowych nieznacznie spadła. 
Przyczyną tego stanu są czynniki ekonomiczne. W okresie rosnących kosztów eksploatacyjnych wpro-
wadzane są nowe promy o większej ładowności, które jednorazowo zabierają więcej ładunku, a jedno-
cześnie wykonują mniej podróży. Zdecydowanym liderem wzrostu przewozów towarowych jest rejon 
Morza Bałtyckiego. Rynek polski, w dwóch portach, obsługuje czterech operatorów promowych, 
zapewniających czternaście połączeń dziennie. Coraz większym zainteresowaniem firm spedycyjnych 
i transportowych cieszą się korytarze transportowe przechodzące przez Polskę. Poprawa infrastruktury 
drogowej (S3 i A1) wpłynęła na skrócenie czasu transportu i skomunikowanie Skandynawii z południem 
Europy. Prognozy dla polskich terminali promowych przewidują że do 2020 roku przewozy samochodów 
ciężarowych i ich obsługa w polskich terminalach wzrośnie o blisko 25% w stosunku do 2015 r. 

Wnioski

1.  Ekologia wymusza poszukiwania alternatywnych źródeł napędu silników statkowych uzasadnionych 
rachunkiem ekonomicznym. W celu uzyskania oczekiwanego efektu konieczna jest współpraca 
przedsiębiorstw żeglugowych z ośrodkami naukowymi.

2. LNG i rozwiązania Dual Fuel Engine wydaje się być rozwiązaniem przyszłości, nie wykluczając 
innych rozwiązań wspierających zmniejszenie zużycia paliwa i osiągnięcie zalecanych poziomów 
emisji siarki i gazów.

3. Wzrost masy ładunkowej stawia duże wyzwania i jest szansą rozwoju dla polskich portów oraz 
przewoźników promowych.

Postulowane przedsięwzięcia

1.   Pojawia się konieczność zapewnienia większej zdolności przewozowej drogą morską, co oznacza 
konieczność budowy nowych, zdecydowanie większych promów.

2. W związku ze zwiększającą się na Bałtyku liczbą statków napędzanych LNG wymagany będzie 
wzrost infrastruktury umożliwiającej zaopatrywanie jednostek w gaz. Powstają duże szan-
se i wyzwania dla Terminala LNG w Świnoujściu.

3. Niezbędne są inwestycje w infrastrukturę portową (budowa nowoczesnych nabrzeży, placów 
postojowych dla samochodów ciężarowych, sieci dróg wewnętrznych) oraz rozwój infrastruktury 
transportu intermodalnego.

Panel III 
Porty

Moderator: Dariusz Słaboszewski – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Uczestnicy debaty:
Monika Niemiec-Butryn – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej, Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Krzysztof Żarna – Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski,
Janusz Jarosiński – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA,
Jerzy Melaniuk – Wiceprezes ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA,
Rafał Stompor – Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o.
Krzysztof Szymborski – przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia 



Jan Stasiak – Przewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin,
dr Katarzyna Kazojć – Uniwersytet Szczeciński
Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, sp.k.

Blok tematyczny rozpoczęto od przedstawienia portów jako największego z aktywów Europy. 
Uzasadniono ogromne znaczenie współczesnych portów morskich będących stymulatorem gospodar-
ki. Podkreślono rolę jaką odgrywają porty morskie w rozwoju gospodarczym regionów i państw oraz 
w europejskim systemie transportowym. O znaczeniu portów świadczą dane statystyczne charakte-
ryzujące ich działalność. Całkowita ilość ładunków obsługiwanych w portach UE w ostatnich latach 
wyniosła około 4 mld ton. W każdym roku około 400 milionów pasażerów jest obsługiwanych w por-
tach europejskich. Szacuje się, że europejskie porty zapewniają co najmniej 2,5 mln miejsc pracy. 
Z ostatnio prowadzonych badań wynika, że każdy dodatkowy milion ton przeładowanych towarów 
może wykreować 300 nowych miejsc pracy w regionie portu w krótkim okresie. Porty morskie mają 
wielkie znaczenie w rozwoju polskiej gospodarki. W województwie zachodniopomorskim, w branży por-
towej, jest zatrudnionych około 4,5 tys. osób. Około 70% nakładów inwestycyjnych na rozwój portów 
wydatkowane było przez zarządy portów morskich. Dyskutowano o konieczności istnienia sprawnych 
powiązań transportowych zespołu portów Szczecin – Świnoujście – Police z zapleczem gospodarczym 
i przedpolem determinujących ich konkurencyjność i rozwój. Szczególną uwagę zwrócono na korzystne 
położenie zespołu portów w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk. Omówiono rolę transportu 
wodnego śródlądowego w obsłudze transportowej portów i rozwoju przemysłu przyportowego, w tym 
chemicznego. Zwrócono uwagę na znaczenie klastrów w kształtowaniu innowacyjnego potencjału 
gospodarki morskiej. Analizowano kierunki wsparcia transportu intermodalnego w perspektywie finan-
sowej 2014-2020. Transport intermodalny oddziałuje na przepustowość i rozwój portów. W ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
zamierza przeznaczyć ok. 1 mld zł na budowę obiektów infrastruktury transportu intermodalnego. 
Poprawa parametrów eksploatacyjnych portu pozwoli na obsługę większej ilości towarów. Budowa, 
rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej musi być odpowiednio skorelowana z dostępem od 
strony przedpola i zaplecza. Dla dalszego rozwoju i pozycji konkurencyjnej portów morskich niezbędne 
jest podjęcie działań zmierzających do poprawy dostępności od strony lądu i wody. Większa dostęp-
ność do portów sprzyjać będzie większym możliwościom obsługi ładunków. Głębszy tor wodny, to 
możliwość obsługi większych statków. Partie ładunkowe przybywające do portu większymi statkami, 
muszą być sprawnie i terminowo przewiezione do odbiorcy środkami transportu lądowego i śródlądowego. 

Wnioski

1.  Porty morskie są istotnym składnikiem potencjału rozwojowego państwa. Jako bieguny wzrostu 
gospodarczego generują rozwój miast portowych i regionów nadmorskich. Na swoim obszarze 
koncentrują różne dziedziny gospodarki takie jak transport, przemysł, handel zagraniczny, logi-
styka, turystyka, rybołówstwo. Zapewniają miejsca zatrudnienia mieszkańców gmin i miast nad-
morskich. Są ośrodkami kreującymi poziom i warunki życia.

2. Rozwój funkcji gospodarczych portu wiąże się z koniecznością budowy, rozbudowy i moderni-
zacji infrastruktury portowej oraz infrastruktury transportowej zapewniającej dostęp do portów. 
Rosnący potencjał eksploatacyjno – usługowy portów wymaga zwiększania możliwości dowozo-
wo-odwozowych ładunków i pasażerów oraz likwidacji wąskich przekrojów. 

Postulowane przedsięwzięcia
1.  Należy koncentrować wysiłki na skomunikowaniu portów z zapleczem gospodarczym tj. na do-

kończeniu inwestycji drogowych, intensyfikacji prac w zakresie budowy i modernizacji połączeń 
kolejowych oraz odtworzeniu Odrzańskiej Drogi Wodnej. Działania te zapewnią rozwój multimo-
dalności transportu oraz realizację celów środowiskowych ukierunkowanych na dbałość o śro-
dowisko naturalne. 

2. Istotnymi obiektami transportu intermodalnego, które należy uwzględnić w planie inwestycyjnym 
są: infrastruktura dostępu do terminali portowych, w głównej mierze drogowa i kolejowa, termi-
nale portowe o adekwatnych do potrzeb zdolnościach przeładunkowych i składowych, portowe 
centra logistyczne.



Panel IV
Żegluga Śródlądowa

Moderator: Grzegorz Gibas, Polskie Radio Szczecin
Uczestnicy debaty:
Krzysztof Kozłowski, Posekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Alexander van den Bosch, Dyrektor, Europejska Federacja Portów Śródlądowych (EFIP)
Tomasz Darowski, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
prof. Zygmunt Babiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Janusz Granatowicz, Dyrektor Biura ds Elektrowni Wodnych, Energa Invest S.A. 
prof. US dr hab. Michał Pluciński, Uniwersytet Szczeciński
Edmund Plutecki, Dyrektor ds. Logistyki, Węglokoks SA
Dariusz Karkos, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz gospodarczego rozwoju dorzecza Odry „Te-
raz Odra”
Piotr Adamowicz, Prezes Zarządu, Baltchem SA



SESSION DESCRIPTION 
Block 1 consisted of four panels: The future of offshore shipyards, maritime navigation and ports. The 
block was focused on the analysis of the condition and the development factors of the shipyard in-
dustry, maritime navigation and ports. Emphasis was placed on the low level of the use of funds from 
support programmes by enterprises from the maritime economy sector, in particular by the shipyard 
industry enterprises, and the causes for the situation were indicated. An efficient connection between 
the ports, including the ferry base, and their hinterland and foreland is a crucial factor influencing their 
development. The revival of the Oder River Waterway, announced by the Minister of Maritime Economy 
and Inland Navigation, is expected to contribute to the increase of cargo streams’ capacity, including 
transit routes leading to sea ports in Szczecin, Police and Świnoujście. This will also result in increasing 
momentum for economic growth in regions situated near the Oder River area. The economic situation 
and the legal and environmental conditions relating to shipowners were presented. The ferry policy in 
the Baltic Sea basin was presented in the context of sea port and transport development factors.

Panel I 
The future of offshore shipyards

Moderated by: Jerzy Czuczman – Director of the Association of Polish Maritime Industries “FORUM 
OKRĘTOWE”
Debate participants:
Paweł Brzezicki – Undersecretary of State, the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation
Arkadiusz Aszyk – Managing Director, Remontowa Holding S.A.
Zbigniew Jagiełło – President of the Board, PKO Bank Polski
Sławomir Latos – President of the Board, Nauta Ship Repair Yard in Gdynia 
Adam Lesiński – President of the Board, MS TFI (MS Mutual Funds Society) 
Marek Różalski – President of the Board, the Marine Ship Repair Yard Gryfia
Andrzej Strzeboński – President of the Board, Szczecin Industrial Park

The panel discussed the role of the government and institutional factors in the development of the Po-
lish shipyard industry. The participants stressed the importance of cooperation between the public and 
private sectors and of the collaboration between enterprises integrated within clusters. They discussed 
the causes hindering the use of support funds by maritime economy enterprises.

Conclusions

1.  The entrepreneurs of the shipyard industry expect greater involvement on the part of government 
administration in fostering the development of the shipyard industry and continuing government 
contracts on the domestic market, apart from the cruise-ship sector. The situation might be 
improved by awarding contracts for the construction and repair of naval ships on market-eco-
nomy terms. Polish state and private shipyard enterprises have the sufficient potential to meet 
the demands of government contracts. The decision on awarding a contract should result from 
economic analysis, including the timeliness and quality of the provided service, and not from 
non-technical reasons. 

2. The implementation by Polish shipyards of government contracts for the construction of ships 
for the Polish Navy should open opportunities in third markets, which take into account the re-
commendations provided for a given shipyard on the domestic market.  The fact that there is 
an insufficient number of government contracts in Polish shipyards is interpreted as the lack 



of the government’s trust in the country’s own manufacturers (shipyards). A shipyard which has 
not been awarded any government contracts is virtually unable to compete in third markets, 
notwithstanding the proposed price.

3. Joint activities undertaken by the major market players are a substantial factor for the Westpo-
meranian region’s development. Closer cooperation, instead of fierce competition, between the 
Szczecin Industrial Park and the Marine Ship Repair Yard GRYFIA might serve as an example 
here.

4. The private sector has a vast potential of knowledge and experience which is used skillfully and 
efficiently, contributing to the development of the Polish shipyard industry. The share of enterpri-
ses with private capital in global sales in the shipyard sector amounts to over 90%. It is crucial to 
utilise this potential in the implementation of the strategy for responsible development to foster 
the development of the Polish economy. 

5. It is disturbing that the shipyard industry enterprises do not use the funds from support pro-
grammes. The major enterprises in the shipyard sector do not benefit from the existing support 
programmes, listing as causes the excessive documentation requirements in applications for 
support, complex bureaucratic procedures, delays in examining applications and making deci-
sions on support as well as the lack of adjusting the operations of managing institutions to the 
momentum required by market leaders. Entrepreneurs have limited capabilities of comprehen-
ding the complexity of administrative procedures, because they lose an invaluable asset, time.  
This affects all the maritime economy enterprises.

The removal of the existing obstacles requires immediate remedial measures. Otherwise, the le-
aders’ potential will not be used in an optimum way. 

Proposed measures

1.  It is recommended that a comprehensive, objective analysis and evaluation of the existing expor-
t-support programme be carried out, indicating the areas which need improvement and imple-
menting more effective solutions. The representatives of the shipyard sector should be invited 
for discussion. 

2. It is recommended that the government administration conducts a detailed analysis of expor-
t-support programmes functioning in EU developed economies and suggests similar solutions, 
favourable for Polish shipyards. 

3.  An important element of the development of maritime industry is a horizontal, integrated appro-
ach to the maritime economy and combining the maritime elements of various sectors of the 
Polish economy in order to maximise the economic and social results. Perceiving economy from 
the perspective of autonomous „departments” limits the effect of synergy and innovation. 

4. A thorough analysis needs to be performed, on the basis of which a strategy and and an action 
plan aimed at the country’s maritime development can be developed.

Panel II
Maritime navigation

Moderated by: Paweł Szynkaruk – Managing Director of the Polish Steamship Company (Polsteam)
Debate participants: 
Tommy Halen – Managing Director, Port of Trelleborg
Hampus Rondehl – Stena Oil AB, Bunker Trader
Kari Granberg – Viking Line Abp
Jacek Stokłosa – Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka Law Firm, Limited Partnership
Piotr Redmerski –  President of the Board, Polish Baltic Shipping (Polferries)
Małgorzata Darowska – Counsel, Domański Zakrzewski Palina Law Office, Limited Partnership

The discussion revolved around the theses outlined in two presentations. The topic of the first pre-
sentation was „Fuel for ferries, economics or ecology?” (by Paweł Szynkaruk) The question has been 
posed since the directive limiting the emission of sulphur oxides in the SOx Emission Control Areas was 
put in force two years ago. What solutions have been used? How do shipowners, ports, fuel suppliers, 
ship engine manufacturers and design offices attempt to meet the environmental requirements while 



being constrained by economic considerations? The statistics confirm the reduction of SOx, NOx and 
CO2 emissions, despite the busy ferry traffic and an increasing number of transport links. The sugge-
sted solutions in ships include: using alternative fuels such as MGO (marine gas oil), low sulphur fuels 
– manufactures exclusively for the needs of the SECA market, and methanol, installing a scrubber  – a 
special device filtering exhaust fumes from conventional fuels, the operation of LNG-powered engines 
and the application of DFE Dual Fuel Engine solutions, i.e. engines powered with LNG or interchange-
ably with MGO, connecting ships to port’s electrical fittings or innovative technical solutions aimed at 
a more efficient use of electric energy in order to reduce fuel consumption by main engines.  The topic 
of the second presentation was “Ferry policy in the time of fierce competition” (by Piotr Redmerski). The 
presentation discussed the international ferry transport market between 2009 and 2015. In this period, 
the sector of passenger transport and passenger car transport was stable, with minor fluctuations. In 
contrast, the sector of lorry transport has been showing a clear upward trend year on year. Despite the 
increase in the number of transported lorries, the average number of ferry connections has fallen. The 
situation is caused by economic factors. In a time of increasing operational costs, new ferries with a 
greater load capacity are being introduced. They are able to take more load while reducing the number 
of cruises. The Baltic Sea region is the unquestionable leader in cargo transport growth. The Polish 
market is serviced by four ferry operators in two ports, providing fourteen cruises a day. There is a 
growing interest among freight-forwarding companies and transport companies in transport corridors 
passing through Poland. The improvement of road infrastructure (S3 and A1) has made transport time 
shorter and  connected Scandinavia with the south of Europe. According to the forecasts for Polish 
ferry terminals, it is anticipated that lorry transport and servicing will increase by nearly 25% by 2020, 
as compared to 2015. 

Conclusions

1.  Environmental considerations push us to search for alternative power sources for ship engines 
that need to be economically-viable at the same time. In order to obtain the expected goals, it is 
necessary to increase the cooperation between shipping companies and research centres.

2.  LNG and Dual Fuel Engine seem to be the solutions of the future, while other solutions facilitating 
the reduction of fuel consumption and reaching the recommended levels of sulphur and exhaust 
gas emissions should also be taken into account.

3. The increase of load weight poses a considerable challenge and constitues an opportunity for 
development for Polish ports and ferry carriers.

Proposed measures

1.   It is necessary to provide a larger capacity for sea transport, which means that new substantially 
larger ferries need to be built.

2. As there is an increasing number of LNG-powered ships in the Baltic Sea, it is necessary to 
expand the infrastructure facilitating the supply of vessels in gas. New challenges and opportu-
nities have emerged for the LNG Terminal in Świnoujście.

3.  Investments in port infrastructure (the construction of modern piers, car parks for lorries, internal 
road networks) and the development of intermodal freight infrastructure will be vital.

Panel III 
Ports

Moderated by: Dariusz Słaboszewski – President of the Board of the Szczecin and Świnoujście Se-
aports Authority
Debate participants:
Monika Niemiec-Butryn – Deputy Director of the Department of Maritime Economy, the Ministry of Ma-
ritime Economy and Inland Navigation,
Krzysztof Żarna – The Director of the Territorial Cooperation Department of the Marshal’s Office of the 
Westpomeranian Region,
Janusz Jarosiński – President of the Board of the Port of Gdynia Authority, 



Jerzy Melaniuk – Vice-president for Infrastructure Affairs of the Port of Gdańsk Authority,
Rafał Stompor – Port of Police Authority.
Krzysztof Szymborski – the Chairman of the Port of Gdynia Clients Council, 
Jan Stasiak – the Chairman of the Port of Szczecin Client Council, 
Katarzyna Kazojć PhD, University of Szczecin 
Marcin Krakowiak – Partner, Domański Zakrzewski Palinka Law Firm, Limited Partnership.

The block began with a presentation of ports as Europe’s greatest asset. The participants argued the 
great significance of seaports, which stimulate the economy. The participants stressed the important 
role which sea ports play in the economic development of regions and countries, as well as in the 
European transport system. It is clearly visible in statistical data on ports’ activities. The total amount 
of cargo handled by EU ports amounted to 4 billion tonnes in recent years. Each year, approximately 
4000 million passengers are handled by European ports. It is estimated that European ports provide at 
least 2.5 million jobs. Latest research shows that each additional million tonnes of transhipped cargo 
might create 300 new jobs in the port area in a short period of time. Sea ports are crucial to the de-
velopment of Polish economy. In the Westpomeranian region, the port sector employs approximately 
4.5 thousand people. About 70% of investment expenditure for port development has been incurred 
by sea port authorities. They discussed the need to build efficient transport links within the Szcze-
cin-Świnoujście-Police port complex with a hinterland and foreland, which might determine the ports’ 
competitiveness and development. Particular attention was paid to the favourable location of the port 
complex in the Baltic-Adriatic transport corridor. The role of inland waterway transport in the trans-
port service of ports and development of port-related industries, including the chemical industry, was 
discussed. Emphasis was placed on the significance of clusters in the creation of the innovative po-
tential of maritime economy. The directions of intermodal transport support in the 2014-2020 financial 
persective were analysed. Intermodal transport influences port capacity and development. Within the 
framework of the 2014-2020 Infrastructure and Environment Programme, the Ministry of Infrastructure 
and Civil Engineering plans to allocate approximately PLN 1 billion for the construction of intermodal 
transport infrastructure facilities. The improvement of a port’s operational parameters would facilitate 
the handling of a greater amount of goods. The construction, expansion and modernisation of the port 
infrastructure must be appropriately combined with access from the hinterland and foreland. In order 
to further develop the sea ports and build their competitive position, it is necassary to implement me-
asures aimed at the improvement of accessibility from land and sea. Better port accessibility will con-
tribute to the emergence of greater opportunities in cargo handling. A deeper fairway allows handling 
larger vessels. Cargo batches entering a port in larger ships must be transported to the recipient in a 
timely and efficient manner by land  transport and inland navigation transport.

Conclusions 

1.   Sea ports play a substantial role in the country’s development potential. As centres of economic 
growth, they stimulate the development of port cities and seaside regions. Various sectors of the 
economy, such as transport, heavy industry, international trade, logistics, tourism and fisheries, 
are concentrated around the port area. Ports provide jobs for the residents of seaside municipa-
lities and cities. They are the centres that contribute to a higher quality of life and better living 
conditions.

2. The development of the port’s economic functions comes with the need to build, reconstruct and 
modernise the port infrastructure and the transport infrastructure providing access to ports. A 
growing potential in the field of operation and providing services requires an increase in in/out 
cargo and passenger capacity and the elimination of bottlenecks. 

Proposed measures

1.   It is necessary to concentrate efforts on connecting the ports with their economic hinterland i.e. 
completing road investments, intensifying work in the construction and modernisation of railroad 
connections and reviving the Oder River Waterway. These measures will result in developing 
transport multimodality and meeting the environmental objectives aimed at protecting nature. 

2. The most important intermodal transport facilities which must be taken into consideration in 
investment plans include the access infrastructure to port terminals, mostly roads and rail, port 
terminals with transhipment and storage capacities appropriate for the market’s demands, port 
logistics centres.



Panel IV
Inland shipping

Moderated by: Grzegorz Gibas, Polskie Radio Szczecin
Debate participants:
Krzysztof Kozłowski, Undersecretary of State at the Ministry of Maritime Economy and Inland Naviga-
tion 
Alexander van der Bosch, Director, the European Federation of Inland Ports (EFIP) 
Tomasz Darowski, Domański Zakrzewski Palinka Law Firm, Limited Partnership 
Professor Zygmunt Babiński, the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 
Janusz Granatowicz PhD, Head of the Office for Hydroelectricity Plants, Energa Invest S.A. 
Michał Płuciński PhD hab., professor at the University of Szczecin, the University of Szczecin 
Edmund Plutecki, Logistics Director, Węglokoks SA 
Dariusz Karkos, President of the Board, Association for the Economic Development of the Oder River 
Basin „Teraz Odra” 
Piotr Adamowicz, President of the Board, Baltchem SA
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OPIS BLOKU

Blok 2 składał się z pięciu paneli: Bezpieczeństwo morskie i ochrona żeglugi, Woda jako regionalny gene-
rator rozwoju, Bezpieczeństwo i ochrona żeglugi, Rola marynarza. Kształcenie i praca oraz wniosków 
i postulatów Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” przy Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie. 
Przedmiotem dyskusji były zagadnienia dotyczące warunków rozwoju Marynarki Wojennej RP i ochro-
ny interesów narodowych. Analizowano przedstawioną Strategię Bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego. 
Odbudowę przemysłu morskiego uznano za priorytetowy obszar działań gospodarczych RP. Tematyka 
bloku obejmowała także problemy wykorzystania potencjału terenów nadwodnych w rozwoju społecz-
no – gospodarczym miast. W ramach dyskusji na temat bezpieczeństwa i ochrony żeglugi ekspono-
wano problemy piractwa morskiego i nielegalnej migracji oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 
Szczegółowo omówiono zasady przeciwdziałania zagrożeniom współczesnego piractwa morskiego. 
Przedmiotem dyskusji było stanowisko Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” przy Polskiej Żegludze 
Morskiej w Szczecinie dotyczące konieczności nowelizacji ustawy o pracy na morskim statku han-
dlowym oraz stworzenia przez Rząd RP warunków powrotu statków polskiej własności pod narodową 
banderę.

Panel I 
Bezpieczeństwo morskie i ochrona żeglugi

Moderator: dr Krzysztof Pająk – Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
ds. Bezpieczeństwa Bałtyckiego
Uczestnicy debaty:
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej
Jarosław Brysiewicz – Minister, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Wojciech Hartung – Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Prof. dr hab. Andrzej Makowski – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojen-
nej w Gdyni
Kmdr por. rez. Maciej Janiak – Przewodniczący Rady Budowy Okrętów 
Prof. dr hab. Krzysztof Rokiciński, prof. dr hab. Piotr Mickiewicz,
prof. dr hab. Mariusz Zieliński,dr inż. Czesław Dyrycz, kmdr dr hab. Andrzej Bursztyński – Akademia 
Marynarki Wojennej w Gdyni.

W ramach panelu zostały przedstawione cztery prezentacje:
1.  Polski potencjał projektowy i produkcyjny na potrzeby odbudowy Marynarki Wojennej RP (autor: 

Michał Jach),
2. Ochrona interesów gospodarczych RP w działaniach Marynarki Wojennej RP w świetle długofa-

lowych programów rozwojowych i doświadczeń państw trzecich (autor: kmdr prof. dr hab. Tomasz 
Szubrycht),

3. Koncepcja Strategii Bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego w pracach Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego (autor: Jarosław Brysiewicz), 

4. Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności – specyfika prawna (autor: Wojciech Hartung).

Bezpieczeństwo morskie i ochrona żeglugi stanowią istotną część żywotnych interesów Polski. Z ob-
serwacji światowej gospodarki wynika jednoznacznie, że coraz większą rolę ogrywa w niej transport 
morski. Rozwijająca się globalizacja gospodarki oraz szybkie tempo rozprzestrzeniania się zagrożeń 
sprawia, że bezpieczeństwo morskich szlaków komunikacyjnych staje się elementem szczególnie 
wrażliwym na zakłócenia. Kwestie bezpieczeństwa morskiego i ochrony żeglugi należy postrzegać ho-



listycznie. Polski potencjał projektowy i produkcyjny, pomimo długoletnich zaniedbań, posiada wciąż 
znaczne możliwości, które powinny zostać wykorzystane w celu odbudowy sił Marynarki Wojennej RP. 
Szerokie szanse w tym zakresie daje stosowanie w zamówieniach publicznych art. 346 TEU. Komisja 
Europejska ostrzega przed nadużywaniem tego zapisu lecz do tej pory nie było przypadku wniesienia 
skargi na państwo nadmiernie wykorzystujące art. 345 TEU. Zauważyć również należy, że pożądaną 
zmianą byłoby wprowadzenie odrębnej ustawy o zamówieniach publicznych dla sektora obronnego. 
Istotną kwestią jest również uproszczenie regulacji prawnych determinujących zamówienia publiczne. 
W dyskusji panelowej zwrócono uwagę na ochronę interesów gospodarczych RP w działaniach Ma-
rynarki Wojennej w świetle długofalowych programów rozwojowych i doświadczeń państw trzecich. 
Okręty poza funkcją militarną pełnią również funkcje dyplomatyczne i policyjne. Należy dążyć do tego, 
aby okręty stały się „tymczasowymi organami państwa w służbie dyplomatycznej”. Strategiczne doku-
menty państwa odzwierciedlają postrzeganie bezpieczeństwa przez najwyższe władze w kraju. Dyna-
miczne zmiany, jakie zaszły w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego po 2010 r. spowodowa-
ły, że należy jednak zmienić podejście do koncepcji opracowywanych dokumentów bezpieczeństwa. 
Przede wszystkim należy odejść od negatywnej, retrospektywnej koncepcji. Na zagrożenia należy nie 
tylko reagować lecz je przewidywać i ze znacznym wyprzedzeniem podejmować skuteczne działania 
mające na celu ich minimalizację. 

Wnioski

1.  Aktywizacja przemysłu stoczniowego i morska reindustrializacja powinna stanowić priorytetowy 
obszar działań gospodarczych Rzeczpospolitej Polski.

2. Polskie stocznie powinny pełnić główną rolę w modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP.
3. Należy zwiększyć funkcje dyplomatyczne i policyjne okrętów Marynarki Wojennej RP.

Postulowane przedsięwzięcia

1.  Polskie morskie interesy, aspiracje i potencjał gospodarczy powinny być odzwierciedlone w zdol-
nościach Marynarki Wojennej. Aby to osiągnąć należy zwiększyć liczebność i zdolności sił okrę-
towych Marynarki Wojennej RP.

2. W celu usprawnienia procesu pozyskiwania nowego sprzętu dla Sił Zbrojnych RP należy uprościć 
przepisy prawne dotyczące zamówień publicznych oraz wprowadzić odrębną ustawę o zamówie-
niach publicznych dla zakupów związanych z obronnością państwa.

Panel II 
Woda jako regionalny generator rozwoju

Moderator: Piotr Tolko – Polskie Radio Szczecin SA
Uczestnicy debaty: 
Rafał Domżalski – Prezes Zarządu Expom S.A., Grzegorz Włoch – Polsteam Shipping Sp. z o.o., Wojciech 
Nowak – Pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego ds. zagospodarowania turystycznego 
Odry, prezes Stowarzyszenia „Drzwi do Europy”, Rafał Malujda – Kancelaria Radcy Prawnego 

Przedmiotem prezentacji oraz dyskusji uczestników panelu było wykorzystanie  potencjału terenów 
nadwodnych w rozwoju społeczno – gospodarczym miast. W ramach panelu zostały poruszane zagad-
nienia dotyczące długofalowego i elastycznego planowania rozwoju i tworzenia rozwiązań korzystnych 
dla gospodarki miast i ich mieszkańców. Dyskusje dotyczyły otwarcia miasta na rzekę oraz zagadnień 
trwałej poprawy środowiska miejskiego poprzez wykorzystanie potencjału terenów nadwodnych,  mię-
dzy innymi na potrzeby transportowe,  gospodarcze, rekreacyjne. Tereny nadwodne w miastach są 
od lat przedmiotem działań rewitalizacyjnych. Stanowią szansę na odnowę potencjału gospodarcze-
go i społecznego, zmianę wizerunku oraz wytworzenie korzyści miastotwórczych w szczególności w 
kontekście koncepcji „smart city.” Miasto inteligentne, w tym przypadku to takie, które wykorzystuje 
optymalnie potencjał wynikający z naturalnego położenia, osiąga wysoką wydajność na odpowiednich 
polach rozwoju urbanistycznego, opiera się na „inteligentnym ” połączeniu wkładu i działalności ak-
tywnych mieszkańców – inicjatyw obywatelskich, ruchów miejskich i działalności organizacji. Oceny tej 



inteligencji można dokonywać przez pryzmat: zarządzania z uczestnictwem społecznym, zwiększania 
konkurencyjności gospodarki, aktywności kapitału społecznego, zrównoważonego transportu i roz-
winiętych sieci informatycznych, zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz poziomu 
jakości życia mieszkańców.

Wnioski

1.  Rewitalizacja – terenów nadwodnych to kilku pokoleniowe zadanie, wymagające opracowania 
długoterminowej strategii działania, przemyślanego opracowania planów zagospodarowania 
przestrzennego, stałych nakładów finansowych i ludzkich, często wykraczających poza kilka 
kadencji samorządowych i okresów legislacyjnych.

2. Efektywne wykorzystywanie potencjału terenów nadwodnych powinno opierać się na czerpaniu 
doświadczeń i wymianie wiedzy między miastami (na przykład Esbjerg, Wrocław). 

3. Należy zmienić błędne postrzeganie rzeki jako przeszkody w rozwoju miasta. Rzeka i tereny 
nadwodne stanowią szansę na realizację wielu cennych przedsięwzięć np. w zakresie poprawy 
lub stworzenia nowych alternatywnych sposobów komunikacji. Rzeka może odciążać doskonale 
połączenia drogowe i niwelować ograniczenia spowodowane przestarzałą infrastrukturą. Trady-
cyjna dostawa towarów drogą wodną wykorzystywana jest na całym świecie i pozwala uniknąć 
budowania uciążliwej infrastruktury drogowej zwłaszcza na wyspach. Miejski transport wodny 
jest dobrą alternatywą dla ruchu naziemnego.

4. Należy zacieśnić współpracę samorządów z prywatnymi inwestorami w celu stymulowaniu wzro-
stu inwestycji na terenach nadwodnych. 

5. Należy stworzyć warunki stymulujące powstawanie innowacyjnych pomysłów i transfer wiedzy 
między przedsiębiorcami i środowiskami naukowymi.

6. Należy realizować inwestycje służące poprawie infrastruktury dostępu do portów oraz zwięk-
szające atrakcyjność miast portowych dla żeglugi wycieczkowej. Dzięki przystosowaniu infra-
struktury wzrośnie atrakcyjność turystyczna portu i miasta. Rosnąca liczba klientów tej formy 
wypoczynku oraz znacząca liczba osób wielokrotnie korzystających z oferty żeglugi wycieczkowej 
wymusza poszukiwanie nowych destynacji, co daje szanse również rzadziej odwiedzanym portom.

Postulowane przedsięwzięcia

1.  Należy stworzyć kompleksowy plan wskazujący strategiczne kierunki rozwoju terenów nadwod-
nych i określić perspektywiczne możliwości wykorzystania potencjału Odry w celu rozwoju funk-
cji miastotwórczych i regionotwórczych. 

2. Miasto powinno aktywnie wspierać działania i przedsięwzięcia tworzące aktywności nad Odrą, 
w tym wskazanie kierunków i określenie potencjałów Odry na przyszłość, przekształcanie starej 
infrastruktury rzeczno – portowej i jej dostosowanie do nowych celów, budowę nowej infrastruk-
tury rzecznej, wprowadzanie regulacji prawnych ułatwiających wykorzystanie terenów wodnych 
dla celów innych niż stricte transportowe – np. mieszkalne (rozwiązanie kwestii przyłączy, praw 
własności oraz uzyskiwania i zabezpieczania kredytów). 

Panel III 
Bezpieczeństwo i ochrona żeglugi

Moderator: Jacek Wiśniewski, dyrektor zarządzający Euroafrica Services Limited, Oddział w Polsce. 
Uczestnicy debaty: 
Philipe Burns – zastępca dyrektora West of England Insurance Services S.A.
Roman Woźniak, prezes Polskich Linii Oceanicznych
kontradmirał Czesław Dyrcz, prof. wizyt. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni generał brygady 
Gromosław Czempiński,  Szef Urzędu Ochrony Państwa w latach 1993-96

W ramach trzeciego panelu zostały przedstawione cztery prezentacje:
Nielegalna migracja i piractwo jako wyzwania dla międzynarodowej żeglugi – Roman Woźniak
Piractwo a pokrycie ubezpieczeniowe - Philipe Burns
Wybrane problemy piractwa w strefach zagrożenia - Czesław Dyrcz



Zarządzanie zespołem kryzysowym firmy w świetle zagrożeń zewnętrznych - Gromosław Czempiński
Migracja z wykorzystaniem jednostek pływających jest zjawiskiem dobrze znanym w historii prze-
mieszczania się ludności na świecie. Przykładem może być ekspansja Maurów na Półwysep Iberyjski, 
wielka migracja w okresie wojen krzyżowych, zasiedlenie wysp Pacyfiku, emigracja z Europy do Ameryki 
Północnej i Południowej. Legalnemu przemieszczaniu ludności towarzyszyła często nielegalna migracja 
wykorzystująca żeglugę, która szczególnie w ostatnich latach, jest obserwowana na Morzu Śródziemnym. 
Szacuje się, że w latach 2014–2016 w tym akwenie nielegalnie przemieściło się na kontynent europejski 
około kilkuset tysięcy imigrantów rocznie. Masowy i nielegalny charakter tego zjawiska, stanowiącego 
zorganizowany przemyt ludzi oraz towarzyszący mu brak podstawowych standardów bezpieczeństwa, 
sprawia, że na morzu dochodzi do licznych tragedii. W akcjach ratowania życia bierze udział wiele 
statków handlowych operujących na liniach śródziemnomorskich. Bezdyskusyjna jest zasada udzielania 
pomocy potrzebującym jej na morzu i ratowania życia, lecz akcje ratownicze wymagają nakładów 
finansowych, które ponoszą armatorzy statków biorących udział w operacjach SAR. 

Zjawisko współczesnego piractwa na morzu oceniane w aspekcie metod działania i terytorialnego 
zasięgu występowania ulega systematycznym zmianom. Przeprowadzona analiza zjawiska ujawnia 
ewolucję sposobów realizacji ataków na jednostki pływające na ich szlakach, stanowiących łańcuch 
międzynarodowych dostaw morskich w ich globalnym wymiarze. Nie ulega wątpliwości istnienie związku 
pomiędzy zjawiskiem piractwa a sytuacją ekonomiczno-gospodarczą globalną i dotyczącą poszczególnych 
akwenów. Podobnie bezdyskusyjne jest istnienie w ostatnich latach stałego trendu wzrostowego 
piractwa morskiego i jego brutalizacji. Podjęte działania techniczne i organizacyjne mają na celu walkę 
z tym zjawiskiem, wręcz jego całkowitą eliminację z akwenów morskich.

Społeczność międzynarodowa systematycznie podejmuje określone działania, mające swoje podsta-
wy w przyjmowanych konwencjach i rezolucjach Międzynarodowej Organizacji Morskiej, ukierunkowane na 
zmniejszenie zagrożenia piractwem morskim. Działalność operacyjna sił morskich przeciwko piratom 
w ramach operacji antypirackich, obrazuje asymetryczność tych działań pod względem wykorzystywa-
nych sił i środków, stanów osobowych załóg okrętowych i lotniczych oraz przede wszystkim środków 
finansowych. Wymiar ekonomiczny działalności pirackiej jest dla armatorów znaczący. Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że podjęte próby zwalczania piractwa przez społeczność międzynarodową 
cechują się zmiennością otrzymanych efektów i przyjmowanych metod. Na stan taki niewątpliwie ma 
wpływ brak jasnych rozwiązań prawnych w zakresie prawa wewnętrznego i międzynarodowego. Jed-
nym z niezbędnych do uwzględnienia aspektów jest możliwość zaistnienia rozbieżności pomiędzy 
interesem i regulacjami prawnymi państwa bandery, pod którą pływa dany statek (najczęściej państwa 
armatora) a interesem i regulacjami państwa, którego obywatelami są członkowie załogi. 

Najtrudniejszymi pod względem organizacyjnym są działania związane z uwalnianiem załóg jednostek 
pływających porwanych przez piratów. Wymagane jest właściwe przygotowanie zespołów negocjacyjnych, 
opracowanie instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz wzajemne współdziałanie 
Zespołów Reagowania Kryzysowego (rządowego i przedsiębiorstwa), ubezpieczyciela oraz innych pod-
miotów zaangażowanych w przedmiotowy proces. Ważnym czynnikiem podczas uwalniania załóg jest 
wsparcie niesione przez rząd danego państwa, poprzez działania służb dyplomatycznych i specjal-
nych. W tych działaniach podkreślić należy rolę czynnika czasu.

Okoliczności powyższe rodzą potrzebę skonstruowania i przyjęcia kompleksowych procedur o charakterze 
uniwersalnym, pozwalających nie tylko na ustalenie skutecznej ścieżki postępowania ale również 
rozwiewającej wszelkie wątpliwości natury prawnej mogące powstać przy okazji podejmowanych dzia-
łań – od negocjacji po czynności o charakterze operacyjnym.

Dobrym przykładem skutecznego zarządzania sytuacją kryzysową jest postępowanie przy uwolnieniu 
5 członków załogi m/v „Szafir” porwanej w dniu 27 listopada 2015 r. u wybrzeży Nigerii, przy efektywnej 
współpracy Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz armatora.

Wnioski

1.  Bezdyskusyjna jest zasada niesienia pomocy na morzu, lecz ważne jest również wypracowanie 
właściwych mechanizmów wsparcia ekonomicznego armatorów jednostek uczestniczących 
w akcjach ratowniczych.



2. Oceany i morza są wspólnym dobrem wszystkich narodów. W związku z tym każde państwo ma 
obowiązek zwalczać piractwo i inne przejawy morskiej przemocy. Piractwo morskie w XXI wieku 
ciągle stanowi zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania żeglugi morskiej. Walka ze zjawiskiem 
piractwa morskiego i napadów na statki z użyciem uzbrojenia, nie może zakończyć się na osią-
gniętych pozytywnych rezultatach w akwenie Morza Arabskiego. Przeciwdziałanie zagrożeniom 
współczesnego piractwa morskiego wymaga rzeczywistego zaangażowania i determinacji 
w działaniach całej społeczności międzynarodowej i ścisłej współpracy pomiędzy uczestnikami 
działań antypirackich. 

3. Piractwo morskie i z tym związane porwania ludzi stanowią ryzyko, które współcześnie musi być 
asekurowane właściwym ubezpieczeniem. Przewidywalność ewentualnych następstw porwań 
musi być wkalkulowana w planowanie podróży na obszarach stanowiących określone ryzyko 
wystąpienia zdarzeń. Negocjacje, wysokość okupu i jego wypłacanie są objęte klauzulą niejaw-
ności tych postępowań.

4. Aktualnie brak jest zainteresowania stosowania siły militarnej w działaniach antypirackich na 
lądzie, na które jest wyrażona zgoda Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Takie działania niosą duże prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia strat osobowych jednostek 
sił lądowych zaangażowanych w tego typu operacje.

5. Brak skutecznych działań na morzu przeciw piratom zmusił armatorów statków przepływających 
przez strefy niebezpieczne do podjęcia obrony własnych statków. Jednym ze skutecznych środków 
prewencyjnych przy uprawianiu żeglugi w rejonach najwyższego ryzyka może być zatrudnienie 
na statkach osób przeszkolonych do walki z piratami (np. zbrojnej eskorty), przy założeniu że 
lokalne przepisy na to pozwalają. Istotnym elementem działań prewencyjnych jest także ciągłe 
szkolenie załóg w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożeń pirackich, czy też nielegalnej 
migracji.

6. Podczas działań Zespołów Reagowania Kryzysowego przedsiębiorstw w sytuacji negocjacji podczas 
uwalniania porwanych członków załóg, niezbędna jest bardzo bliska współpraca z Rządowym 
Centrum Zarządzania Kryzysowego np. w związku z realizacją polityki informacyjnej, która cał-
kowicie należy do strony rządowej. Informacje przekazywane środkom masowego przekazu mu-
szą uwzględniać niejawność prowadzonych negocjacji, ochronę danych osobowych, a przede 
wszystkim mieć za podstawowy cel dobro porwanych członków załóg.

7. Istotnym elementem rozwiązania sytuacji kryzysowej jest dobór osób  biorących udział w nego-
cjacjach, a zwłaszcza głównego negocjatora, doskonale znających realia lokalne danego kraju, 
na terenie którego przetrzymywani są porwani członkowie załóg. Ponadto niezmiernie ważne są 
podejmowane przez Rząd oraz jego służby dyplomatyczne i specjalne bieżące działania monito-
rujące reakcję porywaczy i miejscowych władz na obszarze danego kraju.

8. Zespoły Kryzysowe, zarówno rządowy jak i ten działający w przedsiębiorstwie, powinny utrzymywać 
cały czas kontakt z rodzinami marynarzy, informując ich o rozwoju wydarzeń i skutecznie instruując 
o zasadach kontaktów z mediami. 

Postulowane przedsięwzięcia

1.  Ważnym czynnikiem związanym z niesieniem pomocy na morzu, w szczególności ratowania życia 
nielegalnym imigrantom na akwenie Morza Śródziemnego, jest wypracowanie na poziomie 
międzynarodowym właściwych mechanizmów wsparcia ekonomicznego (bezpośredniego lub 
pośredniego) armatorów jednostek uczestniczących w akcjach ratowniczych. Istnieje potrzeba 
aktywnego wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europarlamentu w zakresie dotyczącym 
inicjatyw podejmowanych przez międzynarodowe organizacje reprezentujące armatorów (ECSA) 
oraz wypracowania i wdrożenia systemowych, kompleksowych rozwiązań tego problemu.

2. Działania społeczności międzynarodowej mające na celu zmniejszenie zagrożenia występowania 
zjawiska piractwa morskiego i zbrojnych napaści na jednostki pływające połączone z użyciem 
uzbrojenia oraz porwania załóg statków, powinny zostać skoncentrowane na wodach Afryki 
Zachodniej, analogicznie do przeprowadzonych w Rogu Afryki na Oceanie Indyjskim oraz być 
wsparte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Równolegle do rozwiązań na poziomie międzynarodowym winno następować wypracowanie 
krajowych rekomendacji lub wytycznych dla przedsiębiorstw branży morskiej w zakresie postę-
powania Zespołów Reagowania Kryzysowego w przypadku ataków pirackich, czy też aktów 
terrorystycznych. Winny one w szczególności usuwać wszelkie wątpliwości natury prawnej, ustalać 



ścieżki postępowania, rekomendować działania w sferze polityki medialnej (do wykorzystania 
pozostają doświadczenia Zespołu Kryzysowego Euroafrica Services, Oddział w Polsce zebrane 
w trakcie zakończonej sukcesem akcji uwolnienia polskich marynarzy porwanych ze statku „Szafir”).

Panel IV 
Rola marynarza. Kształcenie i praca

Moderator: dr Janusz Karp – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Uczestnicy debaty:
Łukasz Górzny, partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k. dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel, 
prorektor Akademii Morskiej w Szczecinie
Marzena Baranowska, dyrektor Zespołu Zawodowych Szkół Morskich w Świnoujściu

Prelegentami byli specjaliści z różnych dziedzin. Mecenas Łukasz Górzny, omówił genezę usta-
wy o pracy na morzu, jej zakres przedmiotowy oraz relacje z prawem międzynarodowym i prawem 
europejskim. dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel, prorektor Akademii Morskiej w Szczecinie poruszył 
problemy i wyzwania stojące przed procesem kształcenia studentów Akademii Morskich, wśród nich 
istotny problem doprecyzowania przepisów dotyczących limitów praktyk pływania studentów Akademii 
Morskich. Marzena Baranowska, dyrektor Zespołu Zawodowych Szkół Morskich w Świnoujściu w swoim 
wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, że ZSM nie jest zwykłą placówką oświatową i ma specyficzne 
potrzeby, wynikające z procesu kształcenia uczniów. Postulowała, aby morskie szkoły zawodowe pod-
legały bezpośrednio Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Panel V
Polsko-Duńska współpraca w obszarze gospodarki morskiej

Moderator: Witold Szczepkowski, Doradca handlowy, Ambasada Królestwa Danii
Uczestnicy debaty:
Valemar Ehlers, Danish Maritime
Jorgen Holm, Viking Life
Lars Gerner Lund, Daspos
Bjarne Johannessen, Peter Madsen Rederi AS

Wnioski i postulowane przedsięwzięcia sprecyzowane przez uczestników w Bloku 1 i 2 zamyka załączony 
w całości zbiór wniosków i postulatów NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie, 
jako cenna opinia czynnika społecznego.

WNIOSKI I POSTULATY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
PRZY POLSKIEJ ŻEGLUDZE MORSKIEJ W SZCZECINIE

1.  Najważniejszym postulatem przedstawianym przez kilkutysięczną rzeszą marynarzy, członków 
NSZZ „Solidarność” przy PŻM, jest jak najszybsza nowelizacja ustawy o pracy na morskim statku 
handlowym, w kształcie już zaakceptowanym przez armatorów oraz stronę społeczną, reprezen-
tującą pracowników.

2. Główną zmianą dotyczącą kształtu znowelizowanej ustawy jest przyjęcie nowych regulacji 
odnośnie rozliczania podatku dochodowego oraz płatności składek na ubezpieczenia społeczne 
i rentowe marynarzy, pływających na statkach, zarejestrowanych pod biało – czerwoną banderą.

3. W przypadku podatku dochodowego armatorzy i strona społeczna przyjęła rozwiązani stano-
wiące o zerowej stawce. Natomiast w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe 
ustalono solidarny podział tego obciążenia na trzy części: budżet państwa, pracodawców i pra-
cowników.

4. W czasie rządów koalicji PO-PSL proponowane rozwiązane było odrzucane przez resorty finansów 
i pracy oraz traktowane jako „niebezpieczny precedens faworyzujący jedną grupę zawodową 
kosztem innych”. Stanowisko to było przez rządzących utrzymywane mimo przedstawianych 



argumentów i wyników prowadzonych badań naukowych, które jednoznacznie wskazywały, że 
proponowany sposób rozliczania podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe jest 
od wielu lat z korzyścią stosowany w innych krajach Unii Europejskiej, co pozwala armatorom na 
podnoszenie narodowych bander, zgodnie z polityką morską UE.

5. NSZZ „Solidarność” przy PŻM uważa, że przywrócenie biało – czerwonej bandery na polskich 
statkach powinno być priorytetem dla obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Statki krajowych 
armatorów obecne są na wszystkich morzach i oceanach świata. Fakt ten powinien być wiadomy 
dzięki podnoszeniu polskiej bandery. Biało – czerwona bandera na statku to najbardziej skutecz-
na i efektywna promocja polskiego państwa i polskiej gospodarki.

6. Kwestia biało-czerwonej bandery na polskich statkach wiąże się nie tylko z dumą narodową 
i chlubą marynarzy – ma ona również aspekt ekonomiczny. Krajowi armatorzy podnosząc na 
swoich jednostkach obce bandery, pozbawieni są możliwości ubiegania się o środki unijne, które 
mogłyby zostać wykorzystane na podniesienie standardów technicznych i modernizacji pod kątem 
wymagań konwencyjnych. W chwili obecnej zadania te realizowane są wyłącznie z pieniędzy 
własnych armatorów. 

7. Z kolei marynarze pracujący na polskich statkach podnoszących obce bandery, jako obywatele 
Rzeczypospolitej Polskiej, są pozbawieni swojego podstawowego prawa – prawa wyborczego, 
ponieważ na ich jednostkach, formalnie należących do krajowych armatorów ale prawnie stano-
wiących terytorium obcego państwa, nie tworzy się okręgów wyborczych.

8. NSZZ „Solidarność” przy PŻM przypomina, że niewielkie nakłady państwa, jakie związane byłyby 
z przyjęciem znowelizowanej ustawy o pracy na morskim statku handlowym, w kształcie pro-
ponowanym przez pracodawców i stronę społeczną, po powrocie polskich statków pod biało 
– czerwoną banderę, zrekompensowane byłyby budżetowi poprzez podatek tonażowy płacony 
przez armatorów na rzecz Skarbu Państwa. Przypominamy, że ustawę o podatku tonażowym 
podpisał we wrześniu 2006 roku w siedzibie PŻM, gorący zwolennik przywrócenia biało – czerwonej 
bandery ś. p. prezydent Lech Kaczyński. 

9. Prace nad znowelizowaną ustawą przywracającą biało – czerwoną banderę wydatnie przyspieszy 
reaktywacja działalności Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, co jest 
kolejnym postulatem załóg pływających reprezentowanych przez NSZZ „Solidarność” przy PŻM. 



SESSION DESCRIPTION 

Block 2 consisted of five panels: Maritime security and the protection of shipping, water as a regional 
development generator, security and protection of shipping, the seaman’s role, education and work, 
and the conclusions and recommendations of the „Solidarity” Trade Union at the Polish Steamship 
Company in Szczecin. The aim of the debate was to discuss issues concerning the develoment con-
ditions of the Polish Navy and the protection of national interest. The presented Strategy for the Baltic 
Sea Security was analysed. The revival of maritime industry was considered a priority area of economic 
activity of the Republic of Poland. The subject-matter of the block also included the issue of using the 
potential of waterside areas in the social and economic development of cities. As part of the discussion 
on security and the protection of shipping, the problems of maritime piracy, illegal immigration and cri-
sis management were highlighted. The principles of counteracting the threat of modern-day maritime 
piracy were discussed in detail. The discussion referred to the position of the „Solidarity” Trade Union 
at the Polish Steamship Company in Szczecin on the necessity to amend the Act on Employment on 
Board Polish Merchant Ships, and the creation of conditions by the Polish government for the return 
of Polish ships under the national flag.

Panel I 
Maritime security and the protection of shipping

Moderated by: Krzysztof Pająk PhD – Plenipotentiary of the Minister of Maritime Economy and Inland 
Navigation for Baltic Sea Security
Debate participants:
Captain Prof. PhD hab. Tomasz Szubrycht – Rector Commandant of the Polish Naval Academy,
Jarosław Brysiewicz – Minister, Deputy Head of the National Security Bureau,
Wojciech Hartung – Counsel, Domański Zakrzewski Palinka law firm, Limited Partnership,
Professor Andrzej Makowski, PhD – Faculty of Command and Naval Operations, the Polish Naval Academy 
in Gdynia, 
Reserve Commander Maciej Janiak – the Chairman of the Council for the Construction of Vessels, 
Professor Krzysztof Rokiciński PhD hab., Professor Piotr Mickiewicz PhD hab., 
Professor Mariusz Zieliński PhD hab., Czesław Dyrycz PhD engineer, Captain Andrzej Bursztyński, 
PhD hab. – The Polish Naval Academy in Gdynia

The panel consisted of four presentations:
1.  The Polish design and manufacturing potential for the needs of the revival of the Polish Navy 

(author: Michał Jach),
2. The protection of the Polish economic interest in the operations of the Polish Navy in the light 

of long-term development programmes and experience of third countries (author: Captain Professor 
Tomasz Szubrycht, PhD),

3. The concept of the Baltic Sea security in the activities of the National Security Bureau 
(author: Jarosław Brysiewicz), 

4. Public procurement in the field of defence – legal characteristics (author: Wojciech Hartung).

Maritime security and shipping protection represent a vital part of Poland’s national interest. Based on 
the observation of the global economy, it can be stated that the increasing role of sea transport is cle-
arly visible. The developing globalisation of economy and a rapid increase in the number of threats re-
sult in the fact that the security of sea transport routes is particularly prone to disturbance. The issues 
of maritime security and shipping protection should be considered as a whole. The Polish design and 
manufacturing potential, despite long years of neglect, still has a lot of potential which should be used 



in order to rebuild the Polish Navy. An excellent opportunity in this respect is provided by the applica-
tion of Art. 346 of TEU in public procurement procedures. The European Comission has warned against 
the excessive exercise of this provision, but so far there has not been an instance of filing a complaint 
against a state that exercises Art. 345 TEU excessively. It should be noted that the introduction of 
a separate Act on public procurement in the defence sector would be a desireable change. Moreover, 
it is crucial to simplify legal regulations defining public procurement procedures. During the panel 
discussion, emphasis was placed on the protection of Polish economic interests within the activity of 
the Navy in the light of long-term development programmes and experience of third countries. Vessels, 
apart from their military functions, also have their share in diplomatic and police functions. We should 
pursue a situation in which ships become „temporary state authorities in diplomatic service”. Strategic 
state documents reflect the perception of security by the country’s top authorities. The rapid changes 
that occurred the international security after 2010 have resulted in the need to change the approach 
to the concepts included in the developed security documents. Most of all, the negative retrospective 
approach must be abandoned. It is essential not only to react to threats, but to anticipate them, and to 
take effective measures aimed at minimising the threats. 

Conclusions

1.  The revival of the shipyard industry and reindustrialisation of the sea should constitute a priority 
area of the economic activities of the Republic of Poland.

2. Polish shipyards should play a major part in the technical modernisation of the Polish Navy.
3. The diplomatic and police functions of Polish Navy ships should be expanded.

Proposed measures

1.  Polish maritime interest, ambitions and economic potential should be reflected in the capabilities 
of the Navy. To reach this objective, the numbers and capabilities of ships of the Polish Navy 
should be increased.

2. In order to improve the procedure of procuring new equipment for Polish Armed Forces, it is 
necessary to simplify the legal regulations on public procurement and to introduce a separate 
public procurement act for purchases related to state defences.

Panel II 
Water as a regional development generator

Moderated by: Piotr Tolko  – Polskie Radio Szczecin SA
Debate participants: 
Rafał Domżalski – President of the Board of Expom S.A., 
Grzegorz Włoch – Polsteam Shipping Sp. z o.o.
Wojciech Nowak – Plenipotentiary of the Marshal of the Dolnośląskie Region for the Oder River Tourist 
Infrastructure, the President of the „Door to Europe” Association, 
Rafał Malujda – Legal Cousel Office. 

The presentation and debate featuring the panel participants centred on the subject of tapping into 
the potential of waterside areas to stimulate the social and economic development of cities. As part of 
the panel, the participants addressed the issues related to the long-term and flexible planning of de-
velopment and the creation of solutions advantageous to cities’ economies and residents. The discus-
sions concerned the opening of a city onto the river and the issues of a durable improvement in the 
city environment by taking advantage of the potential of waterside areas, i.a. for transport, economy 
or leisure. Waterside areas have been subject to revitalisation measures for years. They represent an 
opportunity to rebuild economic and social potential, to change the image and create city-forming be-
nefits, especially in the context of the „smart city” concept. Here, a smart city is meant as a city which 
uses the optimum potential resulting from its natural location, is highly efficient in the relevant fields of 
urban development, is based on a „smart” combination of the contribution and actions taken by active 
residents – citizen initiatives, city movements, and the operations of organisations. The evaluation of 
this „smartness” might be performed from the perspective of: governance with public participation, 



enhancing the competitiveness of economy, social capital activity, sustainable transport and develo-
ped IT networks, sustainable management of natural resources and the level of the residents’ quality 
of life.

Conclusions 

1.  The revival of waterside areas is a task that could take several generations, requiring the deve-
lopment of a long-term action strategy, well thought-out land use plans, regular financial outlays 
and human resources, often reaching beyond the local-government terms of office and legisla-
tive periods.

2. The effective use of the potential of waterside areas should be based on the experience and 
exchange of knowledge between cities (for example Esbjerg, Wrocław). 

3. The false assumption that a river is an obstacle to a city’s development should be changed. Ri-
vers and waterside areas are an opportunity for implementing numerous valuable undertakings 
e.g. in the field of improving or creating new alternative means of transport. A river might reduce 
the load on road ransport links and minimise the restraints caused by old infrastructure in an ex-
cellent way. The traditional supply of goods via a waterway is used worldwide and helps to avoid 
the construction of burdensome road infrastructure, especially on islands. The public waterway 
transport is a good alternative for land traffic.

4. It is necessary to promote a closer cooperation between local governments and private investors 
in order to stimulate the increase in investment in waterside areas. 

5. It is necessary to create conditions stimulating the creation of innovative ideas and the transfer 
of knowledge between entrepreneurs and scientific communities.

6. Cities need to invest in improving their infrastructure, facilitating access to ports and making 
port cities more attractive as tourist destinations for cruise ships. Better infrastructure will make 
ports and cities more attractive to tourists. A growing number of clients interested in this form 
of holiday and a significant number of regular cruise participants requires us to search for new 
holiday destinations, which also brings opportunities for less popular ports.

Proposed measures

1.  It is necessary to create a comprehensive plan indicating the strategic development directions 
for waterside areas and defining the prospective capabilities of using the potential of the Oder 
River to promote its city-forming and region-forming functions.

2. The city should be proactive in supporting actions and projects aimed at promoting various 
forms of activity by the Oder River, including the definition of the future potential of the Oder, 
rebuilding the existing river and port infrastructure and its adjustment to accommodate new 
objectives, the construction of new river infrastructure, the introduction of new legal regulations 
facilitating the use of waterside areas for purposes other than purely transport purposes – e.g. 
housing (resolving the issue of utilities connection, ownership rights and granting and securing 
loans). 

Panel III 
Shipping security and protection

Moderated by: Jacek Wiśniewski, Managing Director of Euroafrica Services Limited, Polish Branch 
Debate participants: 
Philip Burns – Deputy Director at West of England Insurance Services S.A.
Roman Woźniak, President of the Polish Ocean Lines 
Rear admiral Czesław Dyrcz, Visiting Professor at the PNA, the Polish Naval Academy in Gdynia, 
Brigadier General Gromosław Czempiński, the Head of the Office of State Protection between 1993 and 
1996.

The third panel consisted of four presentations:
Illegal immigration and piracy as challenges for international shipping – Roman Woźniak,
Piracy and insurance coverage – Philip Burns,



Selected issues of piracy in danger zones – Czesław Dyrcz,
Managing the crisis team of a company in the light of external threats – Gromosław Czempiński

Migration with the use of vessels is a well-known phenomenon in the history of movement of people 
around the world. The expansion of the Moors in the Iberian Peninsula, the great migration in the period 
of crusades, populating the Pacific islands, and the emigration from Europe to North and South Ame-
rica are only a couple of examples. The legitimate movement of population was often accomapnied by 
illegal migration with the use of shipping, which has been particularly noticeable in the Mediterranean 
Sea over the recent years. It is estimated that each year hundreds of thousands of immigrants came to 
Europe illegally between 2014 and 2016. The mass and illegal nature of this phenomenon, representing 
organised human trafficking and violating all the fundamental safety standards, results in numerous 
tragic acccidents at sea. A lot of merchant ships operating in the Mediterranean region take part in 
rescue actions. The principle to provide asistance to all those in need at sea and save lives is beyond 
discusion, but rescue operations require expenditures incurred by the shipowners taking part in Search 
and Rescue operations. 

Nowadays, piracy at sea, examined in the aspect of its methods and territorial reach, is subject to 
ongoing changes. An analysis of the phenomenon has revealed an evolution of the methods used to 
attack vessels on their routes which constitute the chain of international supply by sea in their global 
dimension. There is surely a correlation between the phenomenon of piracy and the global economic 
situation and the situation related to individual bodies of water. The existence of a permanent rising 
trend in sea piracy and its brutalisation are also beyond discussion. The adopted technical and orga-
nisational measures are aimed at combating this phenomenon and its complete elimination from the 
sea basins.

International community regularly implements measures based on the conventions and resolutions 
adopted by the International Maritime Organisation, aimed at minimising the threats of sea piracy. 
The operations of the naval forces against pirates within the framework of the anti-piracy operations, 
demonstrate the asymmetric nature the operations in respect of the involved forces and resources, 
the number of crew members on board ships and airplanes but most of all the finacial resources. 
The economic dimension of pirates’ activity is instrumental to shipowners. Research has shown that 
attempts to fight piracy taken by international community are characterised by a diversity of results 
and adopted methods. This is caused by the lack of clear legal solutions in the scope of internal and 
international law. One of the most significant aspects to be considered is the potential emergence of 
discrepancies between the interest and legal regulations of the flag state of a given vessel (usually 
shipowner’s state) and the interest and the legal regulation of the state from which the crew members 
come from. 

Operations involving the rescue of ship crews taken over by pirates are one of the most difficult ones 
in terms of organisation. It requires  proper preparation of negotiation teams, drawing up operational 
scenarios for crisis situations and mutual cooperation between Crisis Response Teams (state and com-
pany), the insurer and other entities involved in the procedure. The support granted by the government 
of a given country, through the activities of diplomatic service and special forces is an important factor 
in the rescue of crew members. The role of the time factor also needs to be stressed here.

The above circumstances create the need to develop and adopt comprehensive universal procedures, 
not only facilitating the establishment of an effective mode of operation but also dispeling any legal 
doubts which might arise during the implementation of measures – from negotiations to operational 
activities.

A perfect example of an effective management of a crisis situation are actions taken during the re-
scue of 5 crew members of m/v „Szafir” abducted on 27 November 2015 off the coast of Nigeria, which 
was the outcome of efficient cooperation between the Government of the Republic of Poland and the 
shipowner.



Conclusions 

1.  The rule to provide assistance at sea is beyond discussion, but it is also instrumental to work out 
proper mechanism of financial support for vessel owners taking part in rescue operations.

2. Oceans and seas are a common good of all nations. Therefore, each state is obliged to fight pi-
racy and other instances of violence at sea. Sea piracy in the 21st century is still a threat to the 
efficient functioning of maritime shipping. Attempts at combating the phenomenon of sea piracy 
and armed attacks on ships must not be limited to the positive results achieved in the area of 
the Arabian Sea. Counteracting the threats of contemporary sea piracy requires a strong involve-
ment and determination in the activities undertaken by the whole international community and 
close cooperation between participants in anti-piracy operations. 

3. Sea piracy and related abductions constitute a risk which nowadays must be covered by an 
appropriate insurance. The predictability of the outcomes of abductions must be calculated into 
the planning of journeys to areas with a specific risk of incidents. Negotiations, the amount of 
ransom and the method of its transfer are defined as classified information in such procedures.

4. There is currently no interest in the use of military forces in anti-pirate operations on land, which 
was approved by the United Nations Security Council. Such operations pose a huge risk of casu-
alties among the land force units involved in this kind of operations.

5. The lack of effective measures at sea directed against pirates has forced shipowners of vessels 
passing through danger zones to defend their own ships. One of the most effective preventive 
measures implemented while navigating through the areas of the highest risk is to employ staff 
trained to combat pirates (i.e. an armed escort), assuming that it is permitted by local law. A sub-
stantial element of preventive measures is the ongoing training of crew members on behaving 
in a situation of a piracy threat or illegal migration.

6. During the operations of the Crisis Response Teams in enterprises in the situation of negotia-
tions during the rescue of abducted crew members, it is necessary to cooperate closely with the 
Government Crisis Management Centre e.g. in relation to the implementation of the information 
policy for which the government side is fully responsible. The amount and nature of information 
revealed to mass media must account for the confidentiality of the negotiations and personal 
data protection considerations, but, most of all, its principal goal must be the well-being of the 
hostages.

7. A crucial element of resolving a crisis situation is the selection of people taking part in negotia-
tions, in particular the main negotiator who is acquainted with the local reality of a given country 
where the abducted crew members are being held. Furthermore, it is instrumental for the goven-
rment and the diplomatic service to initiate special activities aimed at the ongoing monitoring of 
the reactions of the abductors and local authorities in the area of a given country. 

8. Crisis Teams, both the ones which are run by the state and the ones that operate in a given 
company, should maintain communication with the seamen’s families, informing them about the 
course of events and instructing them on the rules of contacts with the media. 

Proposed measures

1.  A key factor related to providing assistance at sea, in particular to saving the lives of illegal imi-
grants in the Mediterranean Sea, is the need to work out appropriate mechanisms of financial 
support at an international level (direct and indirect) granted to the shipowners whose vessels 
take part in rescue operations. It is vital to provide active support to the government of the Re-
public of Poland and the European Parliament in the scope of initiatives taken by international 
organisations representing shipowners (ECSA) and in the field of developing and implementing 
system-based comprehensive solutions to this problem.

2. The activities of the international community aimed at minimising the threats of sea piracy and 
armed assaults on vessels combined with the use of weapons and abductions of crew members, 
should concentrate on the area of West African waters, similarly to the operations carried out in 
the Horn of Africa, in the Indian Ocean and they should also be supported by the government of 
the Republic of Poland.

3. Along with the solutions adopted at the international level, domestic recommendations and 
guidelines for enterprises in the maritime sector referring to the conduct of Crisis Response Te-
ams in case of pirate or terrorist attacks should be developed. Most of all, they should dispel all 



the legal doubts, determine the mode of operation, recommend measures in the area of media 
policy (it is worth drawing from the experience of the Crisis Team at Euroafrica Services, Branch 
in Poland, gained during a successful operation of rescuing the Polish seamen abducted from 
„Szafir”).

Panel IV 
A seaman’s role. Education and work

Moderated by: Janusz Karp PhD – the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation
Debate participants:
Łukasz Górzny, partner, Domański Zakrzewski Palinka Law Firm, Limited Partnership, 
Piotr Treichel PhD engineer in marine mechanics, Vice-rector of the Maritime University in Szczecin,
Marzena Baranowska, the Head of the Maritime Vocational School Complex in Świnoujście.

The speakers were experts in various fields of study. Łukasz Górzny spoke of the origin of the Act on 
Maritime Labour, its objective scope and  correlation with international law and European law. Piotr 
Treichel PhD Eng., Vice-rector of the Maritime University in Szczecin has raised the issues connected 
with teaching students of Maritime Universities and related challenges, including an important problem 
of particularising regulations regarding the practice at sea for the students of Maritime Universities. In 
her speech, Marzena Baranowska, the Head of the Maritime Schools Complex in Świnoujście, stressed 
the fact that her school is not an ordinary education institution and has specific needs arising from the 
education process. She postulated that maritime vocational schools should be directly subordinated to 
the Minister of Maritime Economy and Inland Navigation. 

Panel V
Polish- Danish cooperation in the field of the maritime economy

Moderated by: Witold Szczepkowski, Commercial Advisor, the Embassy of the Kingdom of Denmanrk
Debate participants:
Valemar Ehlers, Danish Maritime
Jorgen Holm, Viking Life
Lars Gerner Lund, Daspos
Bjarne Johannessen, Peter Madsen Rederi AS

The conclusions and the proposed measures defined by the participants in Blocks 1 and 2 have been 
summarised by an attached list of conclusions and proposed measures prepared by „Solidarity” Trade 
Union at the Polish Steamship Company in Szczecin, as a valuable opinion from the public.

CONCLUSIONS AND PROPOSED MEASURES OF THE „SOLIDARITY” 
TRADE UNION AT THE POLISH STEAMSHIP COMPANY IN SZCZECIN

1.  The most important demand of a several thousand seamen who are members of the „Solidarity” 
Trade Union at Polsteam is the fastest possible introduction of an amendment of the Act on Em-
ployment on Board Polish Merchant Vessels, in the form accepted by shipowners and the social 
side representing employees.

2. The main change regarding the form of the amended Act is the adoption of new legal regulations 
concerning income tax settlement and the payment of social security and disability pension con-
tributions of seamen serving on board ships registered under the white and red flag.

3. In case of income tax, the shipowners and the social side adopted provisions introducing the zero 
rate. In the case of social security and disability pension contributions, the obligation has been 
divided between three parties: the state budget, employers and employees.

4. During the term of office of the former PO-PSL coalition government, the ministries of finance 
and labour rejected the solution and dismissed it as “a dangerous precedent favouring one pro-
fession at the expense of others” The government did not back down on their position despite 
the presented arguments and research results which had clearly shown that the proposed 



method of settlement of tax and social insurance and disability pension contributions has been 
applied in other EU countries for years, allowing shipowners to raise their national flags, accor-
ding to EU maritime policy.

5. According to the „Solidarity” Trade Union at Polsteam, the return of the white and red flag flying 
on Polish ships should be a priority of the current PiS government. Ships of Polish shipowners 
are currently present on all the seas and oceans of the world. This fact should be made clear 
thanks to raising a Polish flag. The white and red flag on board a vessel would be one of the most 
effective and efficient ways to promote Poland and the Polish economy.

6. The question of Polish ships flying a white and red flag is not only related to national pride and 
the pride of seamen, it also has an economic aspect. Domestic shipowners, by raising flags of 
other countries on their vessels, are deprived of the possibility to apply for EU funding, which 
could be used for the improvement of technical standards and modernisation according to the 
Conventions’ requirements. The measures are currently implemented at the shipowners’ own 
expense. 

7. In turn, seamen serving on Polish vessels under a foreign flag, as citizens of the Republic of 
Poland, are deprived of one of their most fundamental rights – the voting right, because it is 
impossible to form a voting district on a ship which in legal terms is a territory of another state, 
although the vessel formally belongs to a Polish shipowner.

8. The „Solidarity” Trade Union at Polsteam recalled that the expeditures incurred by the state, ari-
sing from the introduction of the amended Act on Employment on Board Polish Merchant Ves-
sels, in the form proposed by employers and the social side, would be compensated by way of 
tonnage tax paid by shipowners to the State Treasury following the return of Polish ships under 
the white and red flag.  We would like to remind that the Act on Tonnage Tax was signed by an 
ardent advocate of returning the Polish flag to Polish ships, the late President Lech Kaczyński in 
September 2006 in Polsteam’s head office. 

9. The works on the amended Act returning the white and red flag would consideraby advance due 
to the reactivation of the operations of the Tripartite Team for Navigation and Maritime Fisheries, 
which was another demand of ship crews represented by the „Solidarity” Trade Union at Polsteam. 
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OPIS BLOKU

Blok składał się z czterech paneli. Celem Bloku było przedyskutowanie stanu zasobów dorsza bałtyc-
kiego, wpływu warunków hydrologicznych, połowów paszowych, presji ssaków morskich i wędkarstwa 
rekreacyjnego w Bałtyku, ponadto oszacowanie znaczenia rybołówstwa przybrzeżnego w Polsce i na 
świecie oraz stanu populacji węgorza w Bałtyku, z możliwością jego ochrony i hodowli.
Omówiona została również akwakultura w Wietnamie w aspekcie importu pangi na rynek polski, jak 
również podjęto próbę oszacowania bezpieczeństwa importowanego łososia z Norwegii na rynek pol-
ski oraz innowacyjna hodowla łososia w Polsce, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii 
pro-ekologicznych. Zostały przedstawione propozycje innowacyjnych opakowań żywności, nowych 
produktów z ryb oraz bezpieczeństwa żywności (surowców rybnych)na polskim rynku, we współpracy 
przemysłu z nauką.
Zaprezentowano założenia zrównoważonej ochrony Bałtyku z uwzględnieniem stanowiska różnych 
stron oraz prowadzenia monitoringu rozrodu cennych gospodarczo ryb. Została również przedstawio-
na Konwencja Balastowa Bałtyku w aspekcie biologicznym i prawnym.

Panel I 
Wyzwania i priorytety dla polskiego rybołówstwa 

Panel II 
Rybołówstwo bałtyckie – zrównoważona eksploatacja 

Moderator: dr Zbigniew Karnicki, Morski Instytut Rybacki, Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni
Uczestnicy debaty: 
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT Szczecin: prof. dr hab. Henryk Sendłak , prof. dr hab. inż. 
Juliusz Chojnacki, dr hab. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT; dr inż. Stanisław Dudko, dr Marcin Biernaczyk
Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni: Dyrektor dr Emil Kuzebski, prof. dr hab. Tomasz Linkowski, 
Akademia Morska w Szczecinie: dr hab. inż. Piotr Nowakowski,  prof. nadzw., dr Marek Szulc
Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie: Główny Inspektor Paweł Sokołowski, In-
spektor Stanisław Kasperek, Piotr Niewiadomski
Bałtycka Rada Doradcza (BSAC) Krzysztof Stanuch, Ewa Milewska
Przedsiębiorstwo BALTICNET Andrzej Boczkowski
Właściciel firmy połowowej Tomasz Podolski

Obydwa panele dotyczyły polskiego rybołówstwa, jego problemów i priorytetów. Przedstawiono 
11 referatów obejmujących szeroką gamę zagadnień począwszy od funduszy europejskich dostęp-
nych dla rybołówstwa w latach 2014-2020, poprzez ocenę stanu zasobów najważniejszych przemysłowo 
gatunków ryb do problemów związanych interakcją rybołówstwa i środowiska. 

W ramach dwóch paneli wygłoszono 11 prezentacji:
Priorytet 1. Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” szansą na rozwój sektora rybackiego w Polsce, 
w tym rybołówstwa przybrzeżnego - dr Janusz Wrona, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ
Gospodarka rybacka prowadzona na wewnętrznych wodach morskich - Radosław Kołaczyk, Prezes 
Pomorskiego Instytut Akwakultury i Limnologii w Stargardzie

Polskie służby kontrolne rybołówstwa morskiego – efektywność działań i perspektywa zmian -  Anna 
Malinowska, Naczelnik Wydziału Rybołówstwa Bałtyckiego i Kontroli MGMiŻŚ



Rybołówstwo jako sposób na życie społeczności nadmorskich - Prof. W. Wawrzyniak Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny Szczecin

Foka syta i ryba cała – czy możliwy jest kompromis, bezpieczny dla fok i rybaków - Prof. J. Węsławski, 
dr Joanna Piwowarczyk, IO-PAN w Sopocie

Połowy  rekreacyjne na  Bałtyku – takie samo prawo dla wszystkich krajów? - Dr Stefan Spahn Deutscher 
Angelfisherverband E.V. (DAFV)

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa w służbie błękitnej biogospodarki - dr hab. inż. Agnieszka Tórz, 
prof. nadzw. ZUT Dziekan Wydziału

Czy widać wpływ wlewów na stan dorsza w Bałtyku? - Prof. J. Horbowy Morski Instytut Rybacki – Państwowy 
Instytut Badawczy

Selektywność włoków w rybołówstwie  bałtyckim - Staffan Larson. Bałtycka Rada Doradcza (BSAC)
Rybołówstwo przybrzeżne – uwarunkowania prawne a praktyka administracyjna - dr W. Brocki ZUT 
w Szczecinie 

Ocena ekologicznych i zrównoważonych rodzajów turystyki w opinii turystów na przykładzie usług 
z sektora przemysłu morskiego - Dr Wojciech Lewicki, dr hab. inż. Bogusław Stankiewicz prof. nadzw. 
ZUT Wydział Ekonomiczny, ZUT w Szczecinie

Wnioski

1. Program Operacyjny „Rybactwo i morze” jest kluczowym elementem warunkującym dostosowanie 
polskiego rybołówstwa do realiów surowcowych.  

2. Dostępne fundusze europejskie pozwalają na wykorzystanie realnego potencjału rozwoju 
akwakultury w Polsce. 

3. Proponowane zmiany w organizacji i strukturze służb kontrolnych rybactwa mają na celu 
usprawnienie ich funkcjonowania. 

4. Połowy rekreacyjne na Bałtyku są w niektórych państwach znaczące i stanowią istotny element 
ekonomicznego wsparcia społeczności nadmorskich. 

5.  Nadmierny i niekontrolowany rozwój populacji fok a także kormoranów stanowi istotne zagrożenie 
dla funkcjonowania rybołówstwa przybrzeżnego a w przypadku kormoranów również akwakultury. 

6. Stan zasobów dorsza bałtyckiego pomimo istotnych wlewów wód atlantyckich do Bałtyku nadal 
jest niezadawalający powodując istotne, negatywne skutki dla rybołówstwa. 

Postulowane przedsięwzięcia

1. Najpilniejszym zadaniem jest finalizacja regulacji dotyczących funkcjonowania Programu Opera-
cyjnego „Rybactwo i morze” i jego efektywne wdrażanie. 

2. Połowy rekreacyjne na Bałtyku mogą znacząco wpływać na zasoby ważnych gospodarczo 
gatunków ryb. Regulacje zarządzające połowami rekreacyjnymi powinny być ujednolicone 
we wszystkich krajach UE położonych w rejonie Morza Bałtyckiego.

Panel III 
Nowe perspektywy w akwakulturze i przetwórstwie żywności

Moderatorzy: dr Janusz Wrona – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Tomasz Kulikowski, Red. Naczelny Magazyn Przemysłu Rybnego
Uczestnicy debaty: 
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT w Szczecinie: prof. dr hab. Mariola Friedrich, prof. Jacek 
Sadowski, prof. Teresa Seidler
Departament Rybołówstwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Monika Kołodziejczyk
Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni: dr Zbigniew Karnicki 
PR Gryf: Paweł Stępień, Prezes Gryfa



Podczas Panelu zapoznano się z stanem rozwoju akwakultury w Wietnamie, oraz systemem bezpie-
czeństwa żywności łososi hodowlanych z Norwegii. Przedstawiono sposoby genetycznego zabezpieczenia 
surowców pochodzenia rybnego importowanych do naszego kraju. Zaprezentowano możliwości 
wytwarzania innowacyjnych produktów z surowców pochodzenia wodnego oraz innowacyjnych 
opakowań do produktów spożywczych. Poruszono kwestię kontroli wód w Polsce metodami biologicznymi. 
Przeprowadzono również debatę na temat nazewnictwa ryb na polskim rynku spożywczym.

W ramach panelu wygłoszono  8 prezentacji:
Akwakultura w Wietnamie – tradycja i nowoczesność: nie bój się pangi! - Mr. Quan Trinh Secretary of 
the Embassy of Vietnam and Nguyen Thuc Thuan ZUT 

Zrównoważona akwakultura bez potrzeby używania antybiotyków? - Prof. Ørjan Olsvik, Norwegian Artic 
University, Tromsø 

Genetyczne możliwości i ograniczenia wykrywania fałszerstw produktów rybnych - Prof. J. Kempter ZUT;

Z oceanu na talerz: jak testy DNA pomagają w zapewnieniu identyfikowalnych i zrównoważonych 
produktów z ryb i owoców morza - A. Dębicka MSC Polska

Innowacyjne opakowania dla produktów spożywczych. Ryba w innej postaci – tradycja 
i innowacja. Dr hab. S. Lisiecki, Prof. A. Bartkowiak, Dr G. Tokarczyk, G. Bienkiewicz ZUT w Szczecinie

Debata: Naukowe i praktyczne nazewnictwo ryb  na polskim rynku
Moderator: Red. T. Kulikowski, Magazyn Przemysłu Rybnego

Nazewnictwo naukowe i praktyczne ryb na rynku polskim - Prof. Beata Więcaszek, dr Sławomir Keszka 
- Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT; Urząd Celny w Szczecinie

Ekofizjologia mikroorganizmów osadów jeziornych jako element kontroli jakości wód. dr Adriana 
Trojanowska-Olichwer, Pomorski Instytut Akwakultury i Limnologii w Stargardzie 

Wnioski

1. Akwakultura w Wietnamie rozwija się dynamicznie i staje się jednym z najbardziej znaczących 
rynków producenckich w Azji. Nawiązanie bliższych kontaktów gospodarczych na tym polu  może 
być bardzo obiecujące dla polskiej gospodarki.

2. Osiągnięcia polskich naukowców w dziedzinie wytwarzania innowacyjnych produktów pocho-
dzenia wodnego,  opakowań i oznakowania genetycznego surowców na naszym rynku wychodzą 
naprzeciw zapotrzebowaniu producentów i konsumentów.

3. Nazewnictwo handlowe ryb na naszym rynku powinno spełniać rolę informacyjną dla konsu-
menta, jednocześnie zachęcać do kupna danego produktu, z zachowaniem znaczenia nazwy 
naukowej danego gatunku.

Postulowane przedsięwzięcia

1. Nawiązanie bliższych kontaktów gospodarczych z Republiką Wietnamu na polu  akwakultury 
(pozyskiwanie surowców dla przemysłu przetwórczego) może być bardzo obiecujące dla polskiej 
gospodarki; ponadto wymiana studentów pomiędzy Wietnamem i Polską może przynieść 
wymierne korzyści dla obu państw na niwie edukacyjnej.

2. Monitorowanie jakości produktów pozyskiwanych z łososia hodowlanego powinno pozostać 
priorytetem w trosce o bezpieczeństwo zdrowia konsumentów na polskim rynku.



Panel IV 
Ekologia i ochrona środowiska morskiego

Moderator: Piotr Prędki, Fundacja Mare Warszawa
Uczestnicy debaty: 
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT w Szczecinie: dr inż. Małgorzata Raczyńska, dr inż. Joanna 
Rokicka-Praxmajer, dr hab. Adam Tański
Politechnika Koszalińska:  prof. dr hab. Tomasz Heese
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Szczecinie: Jacek Chrzanowski, 
Prezes; Andrzej Mickiewicz
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: Artur Furdyna
Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Wydział Rolnictwa i Rybołówstwa: Krzysztof Berest, 
Z-ca Dyrektora

Podczas Panelu poruszono kwestie ochrony populacji łososia bałtyckiego i troci w zlewisku Morza 
Bałtyckiego, zarówno w kontekście odtwarzania i ochrony naturalnych siedlisk tych gatunków, udraż-
niania korytarzy migracyjnych jak również pod względem interakcji, jakie zachodzą pomiędzy ryba-
mi dwuśrodowiskowymi, a chronionymi gatunkami ptaków i ssaków morskich. W kontekście łososia 
przedstawiono także, na przykładzie hodowli Jurrasic Salmon, innowacyjne metody hodowli tego ga-
tunku w zamkniętych obiegach, co znacząco ogranicza negatywny wpływ hodowli na środowisko. 
Podczas Panelu zaprezentowano także działania mające na celu restytucję zagrożonego węgorza 
europejskiego oraz wyzwania związane z jednym z elementów tych działań – tj. hodowlą poszczegól-
nych stadiów rozwojowych. W kontekście żeglugi morskiej i jej wpływu na środowisko zaprezentowano 
wyzwania związane z przemieszczaniem się gatunków obcych w wodach balastowych oraz działania 
podejmowane w ramach Konwencji balastowej, której celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się 
tych gatunków. Natomiast w odniesieniu do żeglugi śródlądowej zaprezentowano najlepsze praktyki 
umożliwiające harmonizację gospodarczego użytkowania rzek z ochroną środowiska na przykładzie 
Dunaju. 

W ramach panelu wygłoszono 6 prezentacji:
Wspomaganie naturalnego rozrodu łososia i troci u wybrzeży Polski- Prof. K. Formicki ZUT 

O zrównoważoną ochronę środowiska w Morzu Bałtyckim. Prof. I. Dunin Kwinta AM Szczecin 

Innowacyjne metody ochrony środowiska w hodowli łososi na lądzie. dr M. Kowalski, K. Karapuda Sp. z o.o. 
„Jurrasic Salmon” 

Zagrożony węgorz europejski i możliwości jego restytucji oraz hodowli. Dr T. Nermer MIR-PIB 

Konwencja balastowa – aspekty biologiczne i prawne dr P. Gruszka Instytut Morski Gdańsk, J. Ignasiak 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Harmonizowanie gospodarczego użytkowania rzek z ochroną przyrody – dobre przykłady i wyzwania. 
Przemysław Nawrocki WWF Polska, I. Lucius, WWF Danube-Carpathian Programme 

Wnioski

1. W kontekście planowanych przez polski Rząd działań mających na celu rozbudowę śródlądowych 
dróg wodnych zwrócono uwagę na potencjalne, negatywne skutki środowiskowe ich realiza-
cji, w tym bezpowrotną utratę cennych siedlisk i gatunków w dorzeczach rzek takich jak: Wisła, 
Odra, Noteć czy Bug. 

2. W kontekście ochrony środowiska morskiego zwrócono uwagę na postępujący proces eutrofizacji 
Morza Bałtyckiego, którego efekty już teraz wpływają na szereg prowadzonych na morzu aktyw-
ności jak np. rybołówstwo czy turystyka. 

3. W kontekście interakcji, jakie zachodzą pomiędzy gatunkami ryb, a chronionymi gatunkami 
ptaków (kormoran) oraz ssaków morskich (foka szara) zwrócono uwagę na konieczność prze-



prowadzenia badań mających na celu oszacowanie docelowej pojemności środowiska dla tych 
gatunków oraz wypracowania systemów zarządzania mających na celu utrzymanie liczebności 
populacji kormorana i foki szarej na poziomach zrównoważonych. W stosunku do kormorana 
uczestnicy postulowali wykorzystanie olejowania jaj, jako najbardziej humanitarną metodę 
mającą na celu ograniczenie nadmiernego przyrostu stad bytujących nad polską częścią Morza 
Bałtyckiego. Jednocześnie uczestnicy zwrócili uwagę, że zarówno foka szara jak i kormoran 
są elementami ekosystemu i wszelkie działania powinny być prowadzone z uwzględnieniem 
podejścia ostrożnościowego oraz zasad podejścia ekosystemowego.

4. Kwestie środowiskowe i ekologiczne związane są z każdą dziedziną działalności człowieka i powin-
ny znaleźć swoje odzwierciedlenie w każdym z Paneli Kongresu. Tylko takie podejście pozwoli 
uczestnikom Kongresu na analizę poszczególnych zagadnień w sposób holistyczny oraz przy-
czyni się do promowania i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. 

Postulowane przedsięwzięcia

1. Wszelkie inwestycje związane z transportem powinny być rozpatrywane przede wszystkim pod 
kątem minimalizacji emisji dwutlenku węgla. Transport kolejowy pod tym względem jest 
znacząco bardziej przyjazny środowisku, stąd postulat o priorytetyzację działań Rządu w zakresie 
rozwoju tej formy transportu. 

2. Podczas kolejnego Kongresu Morskiego kwestie eutrofizacji oraz działań na rzecz spowolnienia 
tego procesu powinny być poruszone bardziej szczegółowo. 

3. Pojawia się konieczność przeprowadzenia badań mających na celu oszacowanie docelowej 
pojemności środowiska dla fok i kormoranów oraz wypracowania systemów zarządzania mających 
na celu utrzymanie liczebności populacji kormorana i foki szarej na poziomach zrównoważonych.

4. Kwestie środowiskowe nie powinny być rozpatrywane w przyszłości podczas oddzielnego Panelu, 
a włączane do poszczególnych bloków i paneli tematycznych. Kwestie środowiskowe i ekologiczne 
związane są z każdą dziedziną działalności człowieka i powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie 
w każdym z Paneli Kongresu. Tylko takie podejście pozwoli uczestnikom Kongresu na analizę 
poszczególnych zagadnień w sposób holistyczny oraz przyczyni się do promowania i wdrażania 
zasad zrównoważonego rozwoju. 

Podsumowanie i kierunki działań 

1. Najpilniejszym zadaniem jest finalizacja regulacji dotyczących funkcjonowania Programu Opera-
cyjnego „Rybactwo i morze” i jego efektywne wdrażanie.

2. Połowy rekreacyjne na Bałtyku stanowią istotny element ekonomicznego wsparcia społeczności 
nadmorskich. Mogą one znacząco wpływać na zasoby ważnych gospodarczo gatunków ryb. 
Regulacje zarządzające połowami rekreacyjnymi powinny być ujednolicone we wszystkich 
krajach UE położonych w rejonie Morza Bałtyckiego.

3. Selektywność narzędzi poławiających powinna być doskonalona w sposób ciągły w wyniku 
badań i projektów naukowych, wspieranych funduszami UE.

4. Nawiązanie bliższych kontaktów gospodarczych z republiką Wietnamu na polu pozyskiwania 
surowców pochodzenia wodnego uzyskanych z akwakultury  może być bardzo obiecujące dla 
polskiej gospodarki rybnej.

5. Wskazane jest tworzenie programów dla konsumentów, propagujących spożywanie ryb w Polsce, 
mających na celu wskazywanie korzyści z ich konsumpcji, sposobów pozyskiwania surowców 
pochodzenia wodnego (rybołówstwo i akwakultura), stanu zasobów naturalnych mórz oraz 
na temat ewentualnych zagrożeń.

6. W aspekcie wpływu chronionych gatunkami ptaków oraz ssaków morskich na zasoby ryb ważnych 
gospodarczo, należy przeprowadzić badania w basenie Morza Bałtyckiego, mające na celu 
oszacowanie docelowej pojemności środowiska dla tych gatunków oraz wypracowania systemów 
zarządzania mających na celu utrzymanie liczebności populacji kormorana i foki szarej na poziomach 
zrównoważonych (środkami humanitarnymi).

7. Kwestie środowiskowe i ekologiczne związane są z każdą dziedziną działalności człowieka i powinny 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w każdym z Bloków Kongresu, co pozwoli uczestnikom Kongresu 
na analizę poszczególnych zagadnień w sposób holistyczny, promując wdrażanie zasad zrówno-
ważonego rozwoju. 



8. Transport kolejowy jest przyjazny środowisku, stąd postulat o priorytetyzację działań Rządu 
w zakresie rozwoju tej formy transportu w kontekście planowanych przez polski Rząd działań 
mających na celu rozbudowę śródlądowych dróg wodnych, w wyniku czego nastąpi bezpowrotna 
utrata cennych siedlisk i gatunków w dorzeczach rzek takich jak: Wisła, Odra, Noteć czy Bug. 

9. Wszelkie inwestycje związane z transportem powinny być rozpatrywane przede wszystkim pod 
kątem minimalizacji emisji dwutlenku węgla. 



SESSION DESCRIPTION
The block consisted of four panels. Its objective was to discuss the condition of the stock of Baltic cod, 
the influence of hydrological conditions, industrial fishing, the pressure of sea mammals and recreatio-
nal angling on the Baltic Sea. Moreover, the participants assessed the significance of coastal fisheries 
in Poland and worldwide, and the status of the eel population in the Baltic Sea with a posibility of its 
protection and breeding.    
The discussion also concerned aquaculture in Vietnam in the light of the imports of panga to the Po-
lish market. The safety of salmon imported from Norway to Poland was also assesed, along with an 
innovative salmon farming in Poland incorporating cutting-edge green technologies. The participants 
presented proposals of innovative food packaging, new fish products and food safety (fish materials) 
on the Polish market, in cooperation between industry and science.
The assumptions of the sustainable protection of the Baltic Sea, taking account of the views of various 
parties and conducting the monitoring of the reproduction of economically valuable fish, were presen-
ted. Also, the Ballast Water Management Convention for the Baltic Sae was presented in its biological 
and legal aspects.

Panel I 
Challenges and priorities of Polish fisheries 

Panel II 
Baltic fisheries – sustainable exploitation 

Moderated by: Zbigniew Karnicki PhD, the National Marine Fisheries Research Institute in Gdynia
Debate participants: 
The Faculty of Food Sciences and Fisheries of the West Pomeranian University of Technology: Professor 
Henryk Sendłak PhD hab., Professor Juliusz CHojnacki, PhD hab. Eng., Katarzyna Stepanowska PhD hab. 
Professor of WPUT; Stanisław Dudko PhD Eng., Marcin Biernaczyk PhD 
The National Marine Fisheries Research Institute in Gdynia: Director Emil Kuzebski PhD, Professor 
Tomasz Linkowski PhD hab., 
The Maritime University in Szczecin: Piotr Nowakowski PhD hab. Eng., Marek Szulc PhD Associate 
Professor 
The District Maritime Fisheries Inspectorate in Szczecin: Chief Inspector Paweł Sokołowski, Inspector 
Stanisław Kasperek, Piotr Niewiadomski 
The Baltic Sea Advisory Council (BSAC): Krzysztof Stanuch, Ewa Milewska 
BALTICNET company: Andrzej Boczkowski 
Owner of a fishing company: Tomasz Podolski

Both panels discussed Polish fisheries, their problems and priorities. They consisted of 11 lectures covering 
a broad range of issues, from the European funds available for fisheries in the years 2014-2020, to the 
evaluation of the stock of the most important fish species and problems of the interaction between 
fisheries and the environment.  

Eleven presentations were made within the two panels:
Priority 1 of the ‚Fisheries and the Sea” Operational Programme as an opportunity for the development 
of the fisheries sector in Poland, including coastal fisheries – Janusz Wrona PhD, Head of the Fisheries 
Department at the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation
Fisheries management in internal sea waters – Radosław Kołaczyk, the Pomeranian Aquaculture and 



Limnology Institute in Stargard
Polish maritime fisheries inspection services – the effectiveness of activities and prospects for change 
– Anna Malinowska, Head of the Baltic Sea Fisheries and Inspection Department
Fisheries as a way of life for seaside communities – prof. W. Wawrzyniak, the West Pomeranian University 
of Technology in Szczecin,
Both the seals have eaten much and the fish is left untouched – is a compromise safe both for seals 
and fish possible? – Prof. J. Węsłąwski, Joanna Piwowarczyk PhD, The Institute of Oceanology of the 
Polish Academy of Sciences in Sopot

Recreational fishing in the Baltic Sea – is the law the same for all countries? – Dr Stefan Spahn Deutscher 
Angelfisherverband E.V. (DAFV)

The Faculty of Food Sciences and Fisheries for blue bio-economy – Agnieszka Tórz, PHD hab, Eng., 
Associate Professor at the WPUT, the Dean of the Faculty,

Is the influence of the water inflow on the condition of cod in the Baltic Sea noticeable?  – Prof. J. Horbowy, 
the National Marine Fisheries Research Institute,

The selectivity of trawl nets in Baltic Sea fisheries – Staffan Larson. the Baltic Sea Advisory Council (BSAC),

Coastal fisheries – legal conditions and administrative practice – W. Brocki PhD, WPUT in Szczecin 
The evaluation of ecological and sustainable tourism forms in the view of tourists; a case study of the 
maritime sector services – Wojciech Lewicki PhD, Bogusław Stankiewicz, PhD hab. eng. associate 
professor of WPUT, Faculty of Economics, WPUT in Szczecin

Conclusions 

1. The „Fisheries and the Sea” Operational Programme is a key element determining the adjustment 
of Polish fisheries to the raw-material reality.  

2. Available European funds facilitate the use of the real development potential of aquaculture 
in Poland. 

3. The proposed changes in the organisation and structure of fisheries inspection services are 
aimed at improving their operations. 

4. Recreational fishing on the Baltic Sea is significant in some countries and constitutes a crucial 
part of the economic support of seaside communities. 

5. Excessive and uncontrolled expansion of the populations of seals and cormorants poses a great 
threat to the functioning of coastal fisheries, and, in the case of cormorants, also to aquaculture. 

6. The condition of the Baltic cod stock is still unsatisfactory, despite a considerable volume of the 
water inflow from the Atlantic, having a negative impact on fisheries. 

Proposed measures 

1. The most urgent task is to finalise the introduction of regulations concerning the functioning 
of the „Fisheries and the Sea” Operational Programme and its effective implementation. 

2. Recreational fishing on the Baltic Sea might significantly influence the stock of economically 
valuable fish species. The regulations governing recreational fishing should be uniform in all 
EU countries in the Baltic Sea region.

Panel III 
New prospects in aquaculture and food processing

Moderated by: Janusz Wrona PhD – Head of the Fisheries Department at the Ministry of Maritime Economy 
and Inland Navigation and Tomasz Kulikowski, Editor-in-chief of Magazyn Przemysłu Rybnego (Fishing 
Industry Magazine).
Debate participants: 
The Faculty of Food Sciences and Fisheries, WPUT in Szczecin: Prof. Mariola Friedrich PhD. hab., Prof. 



Jacek Sadowski, Prof. Teresa Seidler
The Department of Fisheries, the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation: Monika Kołodziejczyk
National Maritime Fisheries Research Institute in Gdynia: Zbigniew Karnicki PhD
PR Gryf (Gryf Fishing Port: Paweł Stępień, President of the Board
Participants in the panel were updated on the status of the development of Vietnam’s aquaculture, 
and on the food safety system for salmon farms in Norway. The methods of genetic protection of fish 
material imported to our country were presented. The possibilites of manufacturing innovative pro-
ducts from aquatic materials and innovative packaging for food products were shown. The participants 
raised the issue of water inspection in Poland with the use of biological methods. A debate was also 
held concerning the nomenclature of fish on the Polish food market.

Eight presentations were made within the panel:
Aquaculture in Vietnam – tradition and modernity: do not be afraid of panga! – Mr. Quan Trinh Secretary 
of the Embassy of Vietnam and Nguyen Thuc Thuan, WPUT

Sustainable aquaculture without antibiotics? – Prof. Ørjan Olsvik, The Arctic University of Norway, 
Tromsø 

Possibilities and limitations in detecting counterfeit fish products with the use of genetics – prof. 
J. Kempter WPUT

From the ocean onto a plate: how do DNA tests help provide identifiable and sustainable fish 
and seafood products – A. Dębicka, MSC Poland

Innovative packaging for food products. Fish in other forms – tradition 
and innovation. S. Lisiecki PhD hab., Prof. A. Bartkowiak, G. Tokarczyk PhD, G. Bienkiewicz, WPUT 
in Szczecin

The debate:  The scientific and practical nomenclature of fish on the Polish market
Moderated by: T. Kulikowski Editor, Magazyn Przemysłu Rybnego (Fish Industry Magazine)

The scientific and practical nomenclature of fish in the Polish market – Prof. Beata Więcaszek, Sławo-
mir Keszka – Faculty of Food Sciences and Fisheries, WPUT, Customs Office in Szczecin

The ecophysiology of lake-sediment microorganisms as part of the quality inspection  of water. Adriana 
Trojanowska-Olichwer, The Pomerania Aquaculture and Limnology Institute in Stargard. 

Conclusions 

1. Vietnamese aquaculture is experiencing rapid growth and is becoming one of the most notable 
manufacturer markets in Asia. Closer economic contacts in this area might be very promising for 
the Polish economy.

2. The achievements of Polish scientists in the field of manufacturing innovative aquatic products, 
packaging and the genetic marking of materials on our market meet the demand of manufactu-
rers and consumers.

3. The commercial nomenclature of fish on our market should be informative for the consumer, 
at the same time encouraging to buy a given product and retaining the meaning of the scientific 
name of this product.

Proposed measures

1. Closer economic contacts with the Republic of Vietnam in the field of aquaculture (acquiring ma-
terials for the food processing industry) might prove to be very promising for  Polish economy; in 
addition, student exchange between Vietnam and Poland could bring substantial benefit in the 
field of education for both countries.

2. Monitoring the quality of products from farmed salmon should continue to be a priority in the 
care for the health safety of consumers on the Polish market.



Panel IV 
Ecology and maritime environment protection

Moderated by: Piotr Prędki, The Mare Foundation, Warsaw
Debate participants: 
Faculty of Food Sciences and Fisheries, WPUT in Szczecin: Małgorzata Raczyńska PhD Eng., Joanna 
Rokicka-Praxmajer PhD. Eng., Adam Tański
The Koszalin University of Technology: Prof. Tomasz Hesse PhD hab.
The Regional Environment Protection and Municipal Services Fund in Szczecin: Jacek Chrzanowski, 
President; Andrzej Mickiewicz
The Regional Directorate for Environmental Protection in Szczecin: Artur Furdyna
The Marshal’s Office in Szczecin, Department of Agriculture and Fisheries: Krzysztof Berest, 
Deputy Director

During the panel, the participants addressed the issues of the Baltic salmon and sea trout populations 
in the Baltic Sea basin, both in the context of restoring and protecting the natural habitats of these 
species, opening their migration routes, and in respect of interaction between diadromous fish spe-
cies, the birds and sea mammals species under protection. As far as salmon is concerned, innovative 
methods of closed-circuit farming were presented on the basis of the example of the Jurrasic Salmon 
farm, substantially limiting its environmental impact.  During the panel, the participants presented ac-
tivities aimed at the restitution of the endangered European eel and challenges related to one part of 
these activities, i.e. the breeding of fish in individual development stages. In the context of maritime 
navigation and its environmental impact, the presentations outlined the challenges related to the mi-
gration of alien species in ballast water and measures implemented within the framework of the Ballast 
Water Management Convention aimed at ceasing the spread of the species. As far as inland naviga-
tion is concerned, the best practices facilitating the harmonisation of the economic use of rivers with 
environmental protection were presented on the basis of the example of the Danube River. 

Six presentations were made within the panel:
The support of natural breeding of salmon and sea trout off the Polish coast – Prof. K. Formicki, WPUT

For sustainable environmental protection on the Baltic Sea. Prof. I. Dunin Kwinta, the Maritime Univer-
sity in Szczecin

Innovative methods of environmental protection in salmon farming on land. M. Kowalski PhD, K. Karapuda 
„Jurrasic Salmon” Limited liability company 

The endangered European eel species, oppoortunities for restoring and breeding. T. Nermer, the Natio-
nal Maritime Fisheries Research Institute 

The Ballast Water Management Convention – biological and legal aspects, P. Gruszka PhD, the Maritime 
Institute in Gdańsk, J. Ignasiak the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation 

Harmonising the economic use of rivers with environmental protection – good examples and challenges. 
Przemysław Nawrocki WWF Poland, I. Lucius, WWF Danube-Carpathian Programme 

Conclusions 

1. In the context of measures implemented by the Polish government aimed at the expansion of inland 
waterways, emphasis was placed on the potential negative environmental impact, including 
the irretrievable loss of valuable habitats and species in the basins of such rivers as the Vistula, 
the Oder, the Noteć and the Bug. 

2. In the context of the maritime environment, attention was paid to the progressing eutrophication 
of the Baltic Sea, the outcomes of which influence a number of activities at sea e.g. fisheries 
or tourism. 

3. As far as the interaction between fish species and protected species of birds (cormorant) 
and sea mammals (grey seal) is concerned, emphasis was placed on the need to carry out research 



aimed at the evaluation of the target environment capacity for the species and the development 
of management systems aimed at retaining the balanced population levels of cormorants 
and grey seals. In the case of cormorants, the participants advocated the use of egg oiling 
as the most humane way to limit the excessive growth of flocks in the Polish area of the Baltic 
Sea. The participants also paid attention to the fact that both the grey seal and the cormorant 
are parts of the ecosystem and all measures should be implemented taking the precautionary 
approach and the ecosystem approach into account.

4. Ecological and environmental issues are related to every field of human activity and should 
be reflected in each of the Congress Panels. Only such approach would allow the Congress 
participants to analyse individual issues as a whole, and contribute to promoting and implementing 
the principles of sustainable development. 

Proposed measures

1. All investments related to transport should be considered from the point of view of minimising 
carbon dioxide emissions. Rail transport is much greener in this respect, hence the proposal 
to prioritise the government’s activities to foster the development of this form of transport. 

2. The issues of eutrophication and measures for slowing down the process should be addressed 
during the next Maritime Congress. 

3. It is necessary to carry out research aimed at the evaluation of the target environment capacity 
for seals and cormorants and developing the management systems aimed at retaining 
the balanced population levels of cormorants and grey seals.

4. Environmental issues should not be cosidered within a separate panel during the next 
Congress, but should be included in individual blocks and thematic panels. The issues of ecology 
and environment are related to every field of human activity and should be reflected in each 
of the Congress Panels. Only such an approach would allow the Congress participants to analyse 
individual issues as a whole, and contribute to promoting and implementing the principles 
of sustainable development. 

Summary and directions of further activities 

1. The most urgent task is to finalise the introduction of regulations concerning the functioning 
of the „Fisheries and the Sea” Operational Programme and its effective implementation.

2. Recreational fishing on the Baltic Sea constitutes a crucial part of the economic support of seaside 
communities. It might significatly influence the stock of economically valuable fish species. The 
regulations governing recreational fishing should be uniform in all EU countries in the Baltic Sea region.

3. The selectivity of fishing tools should be perfected on an ongoing basis, as a result of research 
and scientific projects supported by EU funds.

4. Closer contacts with the Republic of Vietnam in the field of acquiring aquatic materials from 
aquaculture might be promising to the Polish fishing economy.

5. It is recommended to develop programmes addressed to consumers promoting the consumption 
of fish in Poland, aimed at presenting the benefits of eating fish, the methods of acquiring aquatic 
materials (fisheries and aquaculture), the condition of natural resources, and possible threats. 

6. In the light of the influence of protected bird and sea mammals species on the stock of econo-
mically valuable fish, it is necessary to carry out research in the Baltic Sea basin, aimed at the 
evaluation of the target environment capacity for the species and the development of management 
systems aimed at retaining balanced population levels of cormorants and grey seals (using 
humane methods).

7. Ecological and environmental issues are related to every field of human activity and should be 
reflected in each of the Congress Panels, which will enable Congress participants to analyse in-
dividual issues as a whole, promoting the implementation of sustainable development principles. 

8. Railway transport is eco-friendly, hence the proposal to prioritise the government’s activities 
to foster the development of this form of transport in the context of measures aimed at the 
expansion of inland waterways planned by the government, which would result in the irretrievable 
loss of valuable habitats and species in the basins of such rivers as: the Vistula, the Oder, 
the Noteć and the Bug. 

9. All transport-related investments should be considered from the point of view of minimising carbon 
dioxide emissions. 
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OPIS BLOKU

Blok 4 składał się z czterech paneli: Prawo i Ubezpieczenia, Ekologia, Transport surowców drogą morską, 
Finanse w gospodarce morskiej: Przedmiotem dyskusji były skomplikowane sieci regulacji prawnych, 
krajowych i międzynarodowych, związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych i eksploatacją 
floty oraz wymogami środowiskowymi. Wpływ regulacji prawnych (np. „ustawa siarkowa”, „konwencja 
balastowa”) na koszty prowadzenia żeglugi jest dla armatorów niezwykle istotny. Zagadnienia analizo-
wano w aspekcie prawnym i praktycznym. Sprecyzowano możliwości finansowania przez Bank Ochro-
ny Środowiska przedsięwzięć proekologicznych w transporcie morskim. Przedstawiono również stan 
obecny i perspektywy rozwoju transportu surowców drogą morską, ze szczególnym uwzględnieniem 
dostaw skroplonego gazu ziemnego, jako elementu strategii bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
Dyskutowano również o wsparciu sektora morskiego i odbudowie gospodarki morskiej, w świetle 
wyzwań systemu bankowego. Przedstawiono nowe przepisy o zamówieniach publicznych oraz podejście 
procesowe do oceny efektywności inwestycji.

Panel I 
Prawo i Ubezpieczenia 

Moderator: mec. Marek Czernis – Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego; 
Piotr Molenda – Dyrektor Biura Reasekuracji w TUiR WARTA S.A.
Uczestnicy debaty: 
Simon Rapley, dyrektor Departamentu Prewencji w Klubie Armatorskim The West of England, Eurof 
Lloyd-Lewis – Partner, Clyde & Co
Matt Illingworth – Partner, Holman Fenwick Willan LLP
Artur Pomorski – Polskie Towarzystwo Prawa Morskiego/radca prawny w ”Marek Czernis Kancelaria 
Radcy Prawnego” w Szczecinie
Rafał Czyżyk – radca prawny w „Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego” w Szczecinie

W szeroko rozumianej branży morskiej nieustannie występuje przeplatanie się skomplikowanej sieci 
regulacji prawnych, krajowych i międzynarodowych, związanych z finansowaniem projektów inwesty-
cyjnych i eksploatacji floty i oraz wymogów środowiskowych, których wpływ na koszty prowadzenia 
żeglugi jest dla armatorów niezwykle istotny. Dostosowywanie floty do coraz to bardziej rygorystycz-
nych wymogów środowiskowych zajmowało w ostatnich latach armatorów szczególnie intensywnie, 
kiedy musieli między innymi zrezygnować z kadłubów jednoposzyciowych oraz przejść na paliwo 
niskosiarkowe. Niektórzy mają też za sobą prace związane z przygotowaniem do wejścia w życie po-
stanowień tzw. konwencji balastowej. Ponadto armatorzy obserwują zmiany w strukturze zatrudnienia 
i nową pozycję armatorów w świetle konwencji o pracy na morzu (MLC 2006). Wszystkim uczestnikom 
obrotu morskiego z oczywistych względów zależy także na ciągłym wzroście bezpieczeństwa żeglugi. 
Wszystkie te aspekty stanowią przedmiot codziennej troski nie tylko samych armatorów i menedżerów, 
ale też prawników, ubezpieczycieli, instytucji finansowych oraz organizacji proekologicznych. 

W części ubezpieczeniowej omówiono podstawowe dane statystyczne i trendy związane z rynkiem 
ubezpieczeń morskich, podkreślając szanse i zagrożenia dla ubezpieczycieli morskich. Do wyzwań 
stojących przed branżą Piotr Molenda zaliczył drukowanie 3D (trójwymiarowe) i jego potencjalne 
zastosowanie w branży morskiej i stoczniowej, wraz z implikacjami ubezpieczeniowymi. Simon Rapley, 
przedstawił główne roszczenia ubezpieczeniowe związane z ładunkami masowymi wraz z praktycznymi 
zaleceniami dotyczącymi działań zapobiegawczych w celu uniknięcia roszczeń tego typu.



W części prawnej mec. Artur Pomorski omówił Konwencję o Pracy na Morzu (MLC 2006), stosunkowo 
nowy instrument prawa międzynarodowego, przygotowany pod auspicjami Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy (ILO) oraz aktualną treść ustawy o pracy na morzu. Mec. Rafał Czyżyk z kolei przybliżył nowe 
instrumenty regulowania działalności portowej. Eurof Lloyd-Lewis, partner z londyńskiego biura Clyde 
& Co. podzielił się natomiast doświadczeniem w zakresie roszczeń ładunkowych i odpowiedzialności 
przewoźnika za utratę lub uszkodzenie ładunku.

Wnioski 

1. Jednym z głównych czynników wpływających na wzrost bezpieczeństwa na morzu jest koncen-
tracja na działaniach prewencyjnych, zapobiegających szkodom oraz przyczyniających się 
do ich minimalizacji. Należy przywiązywać dużą wagę do szkoleń załóg i personelu lądowego 
oraz wymiany dobrych praktyk.

2. Ustawa o pracy na morzu miała zrealizować dwa zasadnicze cele, mianowicie:
1) Implementować Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 roku 

do polskiego porządku prawnego,
2) Wprowadzać regulacje skutkujące obniżeniem kosztów armatora związanych z zatrudnianiem 

marynarzy na statkach morskich, który to zabieg miał doprowadzić w konsekwencji do zwięk-
szenia liczby statków rejestrowanych pod polską banderą.

3. Pierwszy cel został zasadniczo zrealizowany. Drugi zrealizowano w części, ponieważ dokonano 
jedynie zwolnienia z opodatkowania dochodów niektórych marynarzy. Zwolnienia dotyczą 
wyłącznie obywateli Unii/EOG, którzy przepracowali na statku o polskiej przynależności ponad 
183 dni w roku podatkowym.

Postulowane przedsięwzięcia

1. Zwolnienie dochodów marynarzy z opodatkowania niezależnie od ich narodowości, a także 
niezależnie od długości okresu pracy na statku.

2. Wprowadzenie refundacji w określonej części (min. 50-60%) albo w całości składek opłacanych 
przez marynarza i armatora na ochronę socjalną, rozumianą jako system obejmujący: ubezpie-
czenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobo-
we, ubezpieczenie wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

3. Wprowadzenie refundowania armatorom w całości lub w części poniesionych kosztów repatriacji 
marynarzy. 

4. Propolską implementację i interpretację prawa unijnego na gruncie krajowym.
5. Zwiększenie stopnia precyzji treści ustaw pakietu portowego oraz aktów wykonawczych i jednolite 

ich stosowania we wszystkich portach w Polsce.

Panel II  
Ekologia

Moderator: Marcin Krakowiak. – partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański 
Zakrzewski Palinka sp. k.
Uczestnicy debaty:
Daniel Chojnacki – Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.,
Stanisław Kluza – Prezes Banku Ochrony Środowiska

Przedmiotem Panelu Ekologia było przedstawienie aktualnych problemów środowiskowych związa-
nych z transportem morskim, ze szczególnym uwzględnieniem transportu w basenie Morza Bałtyckie-
go. Prelegenci omówili wpływ ostatniej zmiany dyrektywy siarkowej na redukcję emisji dwutlenku siarki, 
przedstawili wyzwania stojące przed armatorami związku z planowanym wejściem w życie konwencji 
o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi i osadami na statkach (BWM), a także odnieśli się 
do planowanych zmian w zakresie zagospodarowywania ścieków ze statków. Zagadnienia omawiane 
były zarówno z prawnego, jak i praktycznego punktu widzenia. Istotnym elementem Panelu było omó-
wienie możliwości finansowania przez Bank Ochrony Środowiska przedsięwzięć proekologicznych w 



transporcie morskim. Dyrektywa siarkowa w nowym brzmieniu przejmuje dopuszczalne poziomy siarki 
określone w znowelizowanym w 2010 roku załączniku VI do Konwencji MARPOL. Od 1 stycznia 2015 roku 
żegluga na akwenach zaliczonych do tzw. Obszarów Kontroli Emisji SOx, tj. Morza Północnego, Kanału 
La Manche oraz Morza Bałtyckiego, wiąże się z koniecznością respektowania nowych standardów 
jakości paliw, w których dopuszczalna zawartość siarki została obniżona do 0,1%. W porównaniu do 
pozostałych akwenów, na których dopuszczalne jest stosowanie paliw o zawartości siarki do 3,50%, 
emisja dwutlenku siarki na Bałtyku podlega istotnemu ograniczeniu. 

Wnioski 

1. Wyłączenie spod surowszych wymagań transportu morskiego m.in. w basenie Morza Śródziem-
nego, w warunkach niekorzystnych zmianach cen paliwa, może prowadzić do zmniejszenia masy 
ładunków przewożonych przez akweny Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. 

2. Celowe byłoby podjęcie starań w celu ujednolicenia na poziomie Konwencji MORPOL, a następnie 
dyrektywy siarkowej, wymagań w wymienionym zakresie co najmniej w odniesieniu do akwenów 
europejskich. 

3. Konwencja BWM ustanawia specyficzny tryb wejścia w życie. Nastąpi ono po upływie 12 miesięcy od 
dnia, dokonania ratyfikacji przez 30 państw, których floty handlowe stanowią łącznie nie mniej 
niż 35% pojemności brutto światowej floty handlowej. W połowie lipca 2016 roku spełniony był 
jedynie pierwszy z warunków, ponieważ Konwencję BWM ratyfikowało 51 państw, których floty 
handlowe stanowiły ponad 34,8% pojemności brutto światowej floty handlowej. Polska, jak dotąd, 
nie ratyfikowała Konwencji BWM.

4. Konwencja BWM ustanawia standardy jakościowe dla wód balastowych, których dotrzymania 
przez armatorów mają zapewniać, między innymi, obowiązek eksploatacji na statkach instalacji 
służących ich oczyszczaniu. Komitet Ochrony Środowiska Morskiego dopuścił do stosowania 
ponad 50 metod neutralizacji takich wód. W 2017 roku wszystkie statki pływające po Bałtyku 
powinny zostać wyposażone w tego rodzaju urządzenia. Ponadto prowadzenie żeglugi morskiej 
będzie wiązało się z koniecznością posiadania i stosowania, zatwierdzonego przez organy admi-
nistracji morskiej, planów postępowania z wodami balastowymi oraz prowadzenia książki zapi-
sów balastowych. Konwencja BWM przewiduje również wymagania dla portów, przede wszystkim 
w zakresie wyposażenia w odpowiednie urządzenia do odbioru wód i osadów balastowych.

Postulowane przedsięwzięcia

1. Bez względu na ostateczną decyzję Polski co do ratyfikacji Konwencji BWM, postulowanym jest 
podjęcie działań legislacyjnych i administracyjnych przygotowujących polską administrację 
morską i porty do wypełnienia wymagań konwencyjnych.

Panel specjalny
Transport surowców drogą morską: stan obecny i perspektywy rozwoju

Uczestnicy debaty:
Janusz Kowalski – Wiceprezes PGNiG ds. korporacyjnych
Henryk Mucha - Wiceprezes PGNiG Obrót detaliczny

W Panelu przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju transportu surowców drogą morską, 
ze szczególnym uwzględnieniem dostaw skroplonego gazu ziemnego, jako elementu strategii bezpie-
czeństwa energetycznego Polski. Omówiono również rozwój rynku CNG/LNG w strategii produktowej 
GK PGNiG, jak również techniczne funkcjonowanie i System Koordynacji Budowy Terminalu LNG 
w Świnoujściu.



Panel IV
Finanse w gospodarce morskiej 

Moderator:  Grzegorz Miśtal, TVP oraz Wojciech Drzymała, KPMG
Uczestnicy debaty:
Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański zakrzewski Palinka sp.k
Edmund Cumber – dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych PKO BP
Wojciech Hartung – Counsel Partner, Kancelaria Domański zakrzewski Palinka sp.k
Prof. dr hab.. Dariusz Zarzecki- Qvistorp oraz Zarzecki, Lasota i Wspólnicy

W Panelu dyskutowano o wsparciu sektora morskiego i odbudowie gospodarki morskiej, w świetle 
wyzwań dla systemu bankowego. Przedstawiono również nowe przepisy o zamówieniach publicznych 
oraz podejście procesowe do oceny efektywności inwestycji. Została również przedstawiona polityka 
inwestycyjna Banku Gospodarstwa Krajowego w świetle wyzwań związanych z rozwojem gospodarki 
morskiej w Polsce.



SESSION DESCRIPTION 
Block 4 consisted of four panels: Law and insurance, Ecology, Transport of materials by sea, Finance 
in the maritime economy. The discussion centred on complex networks of domestic and international 
legal regulations regarding the financing of investment projects, fleet operation and environmental 
requirements. The influence of legal regulations (e.g. „the Sulphur Act”, „the Ballast Water Convention”) 
on the costs of shipping is of great importance to shipowners. The issues were analysed in their legal 
and practical aspects. The opportunities for financing environmentally-friendly undertakings in sea 
transport by BOŚ Bank were particularised. The participants also presented the current condition and 
prospects for the development of the transport of materials, with particular attention to the liquid na-
tural gas supply as a part of the Polish energy-security strategy. They also held a discussion on the 
support of the maritime sector and the revival of maritime economy in the light of the challenges of the 
banking system. New regulations on public procurement and the process-based approach to evaluate 
the effectiveness of investments were presented.

Panel I 
Law and insurance 

Moderated by: Marek Czernis, Counsel – Vice President of the Board of the Polish Maritime Law Asso-
ciation; Piotr Molenda – the Head of the Reinsurance Office of TUiR WARTA S.A.
Debate participants: 
Simon Rapley, Loss Prevention Manager of the West of England P&I Club, Eurof Lloyd-Lewis – Partner, 
Clyde & Co.
Matt Illingworth – Partner, Holman Fenwick Willan LLP
Artur Pomorski – the Polish Maritime Law Association /Legal counsel at ”Marek Czernis Kancelaria 
Radcy Prawnego” in Szczecin (Marek Czernic Legal Counsel Office)
Rafał Czyżyk – legal counsel at „Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego” in Szczecin

The broadly understood maritime sector is characterised by a complex and constantly interweaving 
network of domestic and international legal regulations related to financing investment projects, fleet 
operation and environmental requirements. Their influence is of particular interest to shipowners. 
In recent years, shipowners have been particularly preoccupied with adapting their fleets to increasin-
gly stricter environmental requirements, as they were forced to resign from single-hull ships 
and change over to low-sulphur fuel. Some of them have completed preparatory works related 
to the implementation of the provisions of the so called Ballast Water Convention. Moreover, shipow-
ners have noticed changes in employment structure and a new position of shipowners in the light 
of the Maritime Labour Convention (MLC 2006). All those involved in maritime trade are interested 
in the progressive improvement of navigation security for obvious reasons. All these aspects are 
a cause for concern, not only of the shipowners and managers, but also for lawyers, insurers, financial 
institutions and environmental organisations. 

During the part concerning insurance, the participants discussed the basic statistical data and trends 
in the maritime insurance market, placing emphasis on the opportunities and threats for maritime 
insurers. Piotr Molenda classified 3D printing and its potential apllication in maritime and shipyard 
industry, along with its insurance implications, as one of the challenges which the sector needs to face. 
Simon Rapley presented the major insurance claims related to bulk cargo, along with practical 
recommendations relating to the preventive measures implemented in order to avoid such claims.

During the legal part, Artur Pomorski discussed the Maritime Labour Convention (MLC 2006), a relatively 



new international law instrument prepared under the auspices of the International Labour Organisation 
(ILO), and the content of the Act on maritime labour currently in force. In turn, Rafał Czyżyk provided 
details on new instruments of regulating port operations. Eurof Lloyd-Lewis, partner at the London-based 
Clyde&Co. office, shared his experience in the scope of cargo-related claims and carriers’ liability 
for the loss or damage of cargo.

Conclusions 

1. One of the main factors influencing the improvement of security at sea is the focus on preventive 
measures implemented to avoid or minimise damage. Particular attention should be paid to training 
crew members and land personnel and to exchanging good practices.

2. The Act on Maritime Labour was introduced to achieve the following two principal objectives:
1) to implement the ILO Maritime Labour Convention of 2006 into the Polish legal system,
2) to introduce regulations resulting in the reduction of costs incurred by shipowners related 

to employing seamen on sea vessels, which in consequence would lead to the increase of ships 
registered under the Polish flag.

3. In general, the first objective has been achieved. The second one was partly completed, because 
only some of the seamen are exempt from paying taxes on their income. The exemptions are only 
applicable to EU/EEA citizens, who worked for over 183 days on board a Polish ship in a given tax year.

Proposed measures

1. Exempting the seamen’s income from taxation notwithstanding their nationality and the working 
period spent at sea.

2. Introducing refunds of contributions paid by seamen and shipowners for social security, understood 
as a system comprising: social insurance (retirement, disability pension, sick pay and accident 
insurance), health insurance, Labour Fund, the Fund for the Rehabilitation of Persons with Disa-
bilities, the Fund for Guaranteed Employment Benefits, in a specified part (min. 50-60%) or in full. 

3. Introducing refunds of the costs of seamen’s repatriation, in part or in full. 
4. Implementing and interpreting EU law according to Polish interest.
5. Increasing the degree of clarity of the content of the ports’ package Acts and executive Acts, and 

their uniform application in all Polish ports.

Panel II  
Ecology

Moderated by: Marcin Krakowiak.  – partner at the Infrastructure and Energy Practice, Domański 
Zakrzewski Palinka Law Firm, Limited Partnership
Debate participants:
Daniel Chojnacki –  Counsel, Domański Zakrzewski Palinka Law Office Limited Partnership
Stanisław Kluza – President of the BOŚ Bank

The subject-matter of the Ecology Panel was to present the current environmental problems related 
to maritime transport, with particular attention to the Baltic Sea region. The speakers discussed the 
influence of the most recent amendment to the Sulphur Directive on the reduction of SOx emissions, 
presented the challenges faced by shipowners in connection with the planned introduction of the Co-
nvention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments (BWM), and they also 
referred to the planned changes in the scope of ship waste management. The issues were addressed 
both from the legal and practical points of view. The opportunities for financing environmentally-frien-
dly undertakings in sea transport by the BOŚ Bank were a significant part of the Panel. The Sulphur 
Directive in its new wording adopts the permissible sulphur emission levels set forth in appendix VI to 
the MARPOL Convention amended in 2010. As of 1 January 2015, navigation in water bodies included in 
the so called Sulphur Emissions Control Areas, i.e. the North Sea, the English Channel and the Baltic Sea 
involves the requirements to comply to new quality standards for fuels, in which permissible sulphur 
content has been reduced to 0.1%. Compared to other water bodies, where it is permissible to use fuels 
with 3.50% sulphur content, the SOx emissions in the Baltic Sea have been considerably reduced. 



Conclusions 
1. The exclusion of the Mediterranean Sea area from stricter maritime-transport requirements, in 

the siutation of unfavourable fluctuations in fuel prices, might lead to the reduction of the cargo 
mass transported through the North Sea and the Baltic Sea. 

2. It is advisable to take every effort to consolidate the requirements in the abovementioned scope 
at the MARPOL Convention level and then at the suplhur directive level, at least in relation to 
European water bodies. 

3. The BWM Convention adopts a specific procedure of its entering into force. It is due to become 
effective 12 months from the day of its ratification by 30 countries, the merchant fleets of which 
in total account for at least 35% of the gross capacity of the global merchant fleet.  As at mid-July 
2016, only the first of the conditions had been fulfilled, because the BWM Convention had been 
ratified by 51 countries but their merchant fleets accounted for 34.8% of the gross capacity of 
the global merchant fleet. Poland has not ratified the BWM convention yet.

4. The BWM Convention establishes quality standards for ballast water. The shipowners are expec-
ted to reach the standards by, among others, the obligation to operate water treatment systems 
on ships. The Marine Environment Protection Commitee has allowed over 50 methods of neu-
tralising such water. By 2017, all ships navigating the Baltic Sea should be equipped with such 
devices. Moreover, the management of maritime shipping will involve the necessity to have and 
apply balast water management plans approved by maritime administration authorities and ke-
eping a ballast water record. The BWM Convention also stipulated requirements for ports, mostly 
involving the procurement of appropriate devices for the receipt of ballast water and sediments.

Proposed measures
1. Regardless of the final decision of Poland as to the ratification of the BWM Convention, it is 

recommended to take legislative and administrative measures preparing Polish maritime adnini-
stration and ports to comply to the conventions’ requirements.

Special panel
Transport of materials by sea: current status and prospects for development

Debate participants:
Janusz Kowalski – Vice-president of PGNiG for corporate affairs
Henryk Mucha – Vice-president of PGNiG Retail

The participants presented the current status of and prospects for the development of the transport 
of materials by sea, with particular attention to LNG supplies as part of the Polish energy-security strategy. 
The participants also discussed the development of the CNG/LNG market in the product strategy of the 
PGNiG Capital Group, as well as the technical operation and the Coordination System of the Construction 
of the LNG Terminal in Świnoujście.

Panel IV
Finance in maritime economy 

Moderated by:  Grzegorz Miśtal, TVP and Wojciech Drzymała, KPMG
Debate participants:
Marcin Krakowiak – Partner, Domański Zakrzewski Palinka Law Firm, Limited Partnership
Edmund Cumber – the Head of Investment Financing Department PKO BP
Wojciech Hartung – Counsel Partner, Domański Zakrzewski Palinka Law Firm, Limited Partnership
Prof. Dariusz Zakrzewski PhD hab. – Qvistorp, and Zarzecki, Lasota i Wspólnicy

The panel participants held a discussion on supporting the maritime sector and reviving the maritime 
economy in the context of the emerging challenges for the banking system. In addition, new regula-
tions on public procurement and a process-based approach to the evaluation of  the effectiveness 
of investments were presented. The panel also included a presentation of the investment policy 
of Bank Gospodarstwa Krajowego against the background of the challenges related to the development 
of maritime economy in Poland.
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OPIS BLOKU

Blok 5 składał się z czterech paneli. Omówiono w nich współpracę regionalną w obszarze Morza Bał-
tyckiego w aspekcie roli morskiej energetyki wiatrowej jako istotnego czynnika w nowej strukturze ryn-
ku energii, znaczenie Baltic Energy Market Interconnection Plan w budowaniu roli Regionu Morza Bał-
tyckiego oraz koncepcję sieci morskiej na Bałtyku. Dyskutowano również nad potencjałem morskiej 
energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego w perspektywie lat 2020 i 2030, oraz oszacowano 
korzyści gospodarcze wynikające z jej rozwoju. Wymieniono doświadczenia w zakresie realizacji pro-
jektów morskich farm wiatrowych, oraz budowy i serwisowania morskich farm wiatrowych. Omówiono 
ponadto znaczenie górnictwa morskiego, jako surowcowej alternatywy dla górnictwa lądowego, rozwój 
prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Pacyfiku oraz kształcenie 
kadr na potrzeby tej nowatorskiej gałęzi przemysłu.

Panel I
Współpraca regionalna w Regionie morza Bałtyckiego

Moderator: Wojciech Centarski – prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
Uczestnicy debaty:
Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes, PGE Energia Odnawialna S.A., 
Andreas Wagner, Dyrektor Zarządzający, German Offshore Wind  Energy Foundation, projekt Baltic InteGrid, 
Tuuliki Kasonen, Dyrektor Zarządzający Estońskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

W Panelu I, w trakcie debaty poruszono głównie zagadnienia związane z nowym kształtem rynku ener-
gii oraz deklaracją wspólnego rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Północnym. Celem tej deklaracji 
jest przede wszystkim stworzenie warunków umożliwiających zmniejszenie kosztu morskiej energetyki 
wiatrowej. 

Panel II 
Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Regionie Morza Bałtyckiego 

Moderator: Izabela Kielichowska – wiceprezes PSEW, przewodnicząca Baltic Sea Offshore Wind Forum, 
Krzysztof Tyszkiewicza, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Karola Lasockie-
go, Partner, K&L Gates
Uczestnicy debaty: 
Arkadiusz Sekściński, wiceprezes, PGE Energia Odnawialna S.A.
Andreas Wagner, dyrektor zarządzający, German Offshore Wind  Energy Foundation, projekt Baltic InteGrid
Tuuliki Kasonen, dyrektor zarządzający Estońskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Urs Wahl, 
Manager Public Affairs, Offshore Wind Industry Alliance
Fredrik Dahlström Dolff, Coordinator for business and industry development
Region Västra Götaland i Peter Frohboese, Principal Engineer Offshore Wind, Project Engineering,  DVN GL
Norbert Giese, Vice President Agency & Government Relations, Senvion Holding GmbH Peter Frohboese, 
Principal Engineer Offshore Wind, Project Engineering, DVN GL

W ramach Panelu II zostały przedstawiono trzy tematy związane z rozwojem morskiej energetyki 
wiatrowej, mianowicie: 

1. Współpraca regionalna w Regionie Morza Bałtyckiego i jej wpływ na rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej, 



2. Morze możliwości – odblokować potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Regionie Morza 
Bałtyckiego,

3. Doświadczenia międzynarodowe w zakresie budowy i konserwacji morskich farm wiatrowych, 

W Europie morska energetyka wiatrowa (MEW) rozwija się bardzo dynamicznie i tworzy nowy, obiecujący 
rynek. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) prognozuje, że w roku 2030 moc zain-
stalowana morskich farm wiatrowych w regionie Morza Bałtyckiego może wynieść 15-23 GW. Polska 
posiada ogromny potencjał w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Szacuje się, że do 2030 r. Polska 
może mieć nawet do 6 GW projektów wiatrowych, co przekłada się na ok. 20 miliardów euro inwestycji. 
Jeśli farmy wiatrowe powstałyby na polskich wodach, to co najmniej połowa tej kwoty zasiliłaby polską 
gospodarkę i stałaby się mocnym bodźcem jej dalszego rozwoju.
Stworzenie korzystnych warunków inwestycyjnych, zapewnienie stabilnego i przewidywalnego systemu 
wsparcia, zdefiniowanie długookresowych celów i deklaracja poparcia dla tej technologii ze strony 
polskiego rządu wpłynęłyby na osiągnięcie przez Polskę wymiernych korzyści ekonomicznych oraz 
przyciągnęły do Polski kapitał zagraniczny. Działania te przełożyłyby się bezpośrednio na realizację 
unijnych celów w zakresie ochrony środowiska. Szczególną rolę w tworzeniu warunków ekonomicznych 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej pełni regionalne podejście do rynku energii oraz rozwijanie 
regionalnych inicjatyw, takich jak North Seas Offshore Wind Declaration, prowadząca do regionalnego 
podejścia do rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Północnym. W regionie Morza Bałtyckiego, 
podobną role może pełnić Baltic Energy Market Interconnection Plan. 
W ramach dyskusji na temat „Współpraca regionalna w Regionie Morza Bałtyckiego i jej wpływ na 
rozwój morskiej energetyki wiatrowej” poruszono głównie zagadnienia związane z nowym kształtem 
rynku energii oraz deklaracją wspólnego rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Północnym. Celem tej 
deklaracji jest przede wszystkim stworzenie warunków umożliwiających zmniejszenie kosztu morskiej 
energetyki wiatrowej. 
W ramach dyskusji na temat „Morze możliwości – odblokować potencjał morskiej energetyki wiatrowej 
w Regionie Morza Bałtyckiego” rozważano możliwości rozwoju gospodarczego regionów wynikające 
z rozwoju energetyki morskiej na Bałtyku. Szacuje się, że tylko w Polsce, rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej pozwoli na stworzenie ok. 60 tysięcy innowacyjnych miejsc pracy. Podkreślano, że instytucje 
badawcze i przedsiębiorcy w regionie Morza Bałtyckiego mogą wnieść znaczący wkład w zmniejszenie 
kosztów technologii, np. rozwijając technologie dedykowane zimnym obszarom geograficznym. Prace 
takie prowadzone są w Estonii. Zauważono też, że pracownicy i firmy z regionu aktywnie uczestniczą w 
rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Północnym, zarówno rozwijając i dostarczając zaawansowane 
technologie (np. specjalistyczne statki, łopaty do wiatraków, podstacje), jak i wyspecjalizowanych pra-
cowników. 
W ramach dyskusji na temat „Doświadczenia międzynarodowe w zakresie budowy i konserwacji mor-
skich farm wiatrowych” przedstawiono doświadczenia w budowie i konserwacji istniejących morskich 
farm wiatrowych oraz wymagania wobec serwisantów i warunków rozpoczęcia pracy w sektorze. 

Wnioski 

1. Polityka i regulacje prawne mogą w znacznym stopniu ograniczyć koszty rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej.

2. Kraje regionu Morza Północnego podjęły wspólną inicjatywę – North Seas Declaration – w celu 
ścisłej współpracy na obszarze polityki i regulacji, służących rozwojowi energetyki wiatrowej 
na morzu i obniżania kosztów tych technologii. 

3. Kluczowym czynnikiem zainteresowania inwestorów jest określenie stabilnych, długofalowych 
celów politycznych. Dlatego, tak ważne jest określenie celów rozwoju sektora dla całego regionu, 
a nie tylko dla poszczególnych krajów. 

4. Kolejnym, kluczowym czynnikiem zainteresowania inwestorów jest budowa wspólnej sieci 
morskiej, która pozwoli na optymalizowanie kosztów budowy infrastruktury oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa dostaw energii do wszystkich zaangażowanych krajów regionu.

5. Podejmowanie wspólnych działań w regionie Morza Bałtyckiego pozwoli na obniżenie kosztu 
inwestycji w energetykę wiatrową, podniesie bezpieczeństwo dostaw energii w regionie i zmobilizuje 
szereg inwestycji w nowe innowacyjne miejsca pracy. 

6. Przemysł offshore może stanowić istotny element rozwoju regionów wokół Morza Bałtyckiego, 
a także ułatwić przechodzenie pracowników z sektorów wygaszanych (np. górnictwo) na rzecz 
sektorów innowacyjnych.



7. Specjaliści z regionu Morza Bałtyckiego ds. obsługi zaawansowanych urządzeń związanych z 
przemysłem offshorowym są pożądani także przez pracodawców prowadzących działalność 
w ramach Morza Północnego. 

Planowane przedsięwzięcia

1. Z uwagi na skalę projektów wiatrowych, celowe jest regionalne podejście do rozwoju energetyki 
wiatrowej.

2. Istotne znaczenie dla obniżania kosztów morskiej energetyki wiatrowej ma ujednolicenie regulacji 
np. koordynacja systemów wsparcia (ogłaszanie aukcji w tym samym terminie i na podobnych 
warunkach), a w dalszej perspektywie – wprowadzenie wspólnego systemu wsparcia.

3. Na poziomie regulacji technicznych, kluczowe jest ujednolicenie wymagań dotyczących kwestii 
transportu, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

4. Określenie ambitnej polityki rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Morza Bałtyckiego, 
w ramach BEMIP, pozwoli na stworzenie nowych gałęzi gospodarki na bazie działających już 
przedsiębiorstw. W Polsce, w perspektywie do 2030 r., może zostać stworzonych do 60 tysięcy 
miejsc pracy.

Panel III 
Górnictwo morskie – eksploatacja oceanicznych kopalin polimetalicznych

Moderator: prof. dr hab. Ryszard Kotliński – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi
Uczestnicy debaty:
prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz – Akademia Morska w Szczecinie
dr inż. kpt. ż. w. Jerzy Hajduk, prof. nadzw. AM – Akademia Morska w Szczecinie, dr inż. Katarzyna Lesz-
czyńska-Sejda – Kierownik Zakładu Hydrometalurgii w Instytucie Metali Nieżelaznych Gliwice

W perspektywie kurczących się zasobów złóż lądowych oraz ryzyka ograniczonych dostaw niektórych 
surowców alternatywnym obiektem zainteresowania stają się oceaniczne złoża kopalin polimetalicz-
nych, które zawierają wiele z metali – surowców strategicznych. Wobec prognoz wzrostu zapotrzebo-
wania i limitowanych dostaw pierwiastków używanych 
do zaawansowanych technologii, dostęp do rzadkich minerałów jest coraz częściej traktowany jako 
strategiczny surowiec dla bezpieczeństwa narodowego. O stale rosnącym zainteresowaniu eksploracją 
i eksploatacją polimetalicznych kopalin z dna oceanów świadczy również fakt, że do Międzynarodowej 
Organizacji Dna Morskiego wpływają kolejne wnioski o uzyskanie koncesji na poszukiwania. Polska 
aktualnie dysponuje kadrą wysoko kwalifikowanych specjalistów, odpowiednio wysokim potencjałem 
naukowo badawczym oraz nowoczesnym zapleczem laboratoryjno-analitycznym. Stosownie do okre-
ślonych strategicznych potrzeb naszego kraju istnieją również sprzyjające warunki do rozszerzenia 
zakresu badań oceanicznych oraz rozpoznania nowych obiektów złożowych metali krytycznych, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich. Efektywne wykorzystanie krajowego potencjału badawczego może być 
znacząco zwiększone pod warunkiem podjęcia szereg działań zmierzających do zacieśnienia kontak-
tów i współpracy przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz nauki. Działania te omówione 
zostały ramach Panelu III na temat: Górnictwo morskie. – eksploatacja oceanicznych kopalin polimeta-
licznych. W związku z faktem, że trendy demograficzne oraz szybki postęp światowej gospodarki przy-
czyniają się do zwiększonego zapotrzebowania na surowce metaliczne, dyskusja podczas Panelu III nt.: 
Górnictwo morskie – eksploatacja oceanicznych kopalin polimetalicznych była ważnym bodźcem nie 
tylko do nagłośnienia tematu wydobywania surowców z dna oceanu, ale i do wyznaczenia kierunków 
współpracy w tym zakresie. Zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego wynika ze zmniejszającego 
się globalnego potencjału metalogenicznego zasobów złóż kopalin na kontynentach oraz ich ogra-
niczonej dostępności i wahań poziomu cen surowców powiązanych ze zmiennym zapotrzebowaniem 
(Chiny, Indie, Brazylia, kraje UE). Uwarunkowania te odnoszą się w szczególności do metali ziem rzadkich 
i 19 pierwiastków metalicznych, które uznane zostały za tzw. surowce strategiczne. Podjęcie efektyw-
nych działań i innowacyjnych rozwiązań zmniejszających uzależnienie od importu tych surowców oraz 
zapewniające bezpieczeństwo dostaw są zadaniem priorytetowym nie tylko dla UE, ale również Polski.



Wnioski 

1. Dalsze prace projektowe nad przemysłowym kompleksem wydobywczo-transportowym 
wymagają finansowania projektów badawczo-rozwojowych (RPO, fundusze unijne). Wszystkie 
te projekty mogą w całości być zrealizowane w Polsce, ponieważ dysponujemy odpowiednimi 
zespołami badawczymi, wykonawcami urządzeń dla prototypowych instalacji wydobywczych 
oraz bazą do przeprowadzenia doświadczeń. Realizacja projektów badawczo-rozwojowych 
pozwoli na rozpoczęcie projektowania i budowy przemysłowego kompleksu wydobywczo-trans-
portowego do eksploatacji podwodnych złóż konkrecji. 

2. Niedobór minerałów jest szczególnie niepokojącym problemem w krajach Unii Europejskiej. 
Analizując ten problem należy uwzględniać zasoby i potrzeby każdego z krajów indywidualnie, 
ponieważ współpracując można efektywniej wykorzystać pozyskane surowce i ograniczyć zużycie 
wyczerpujących się zasobów lądowych. 

3. W celu rozszerzenia badań na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów mineralnych oceanów 
nieodzowna jest współpraca Polski z innymi krajami w zakresie eksploracji i wydobycia 
oceanicznych kopalin polimetalicznych. Konieczna jest również współpraca instytucji polskich 
ze słowackimi w zakresie badania i rozwoju technologii odzyskiwania cennych minerałów i metali. 
W dzisiejszych czasach żaden kraj nie powinien sobie pozwolić na ignorowanie potencjału 
związanego z tą dziedziną przemysłu wydobywczego. 

4. Uwzględniając uwarunkowania geopolityczne wynikające między innymi ze zmniejszającej się 
bazy zasobowej surowców metalicznych i ograniczenia w dostępności do nowych złóż kopalin 
oceanicznych, niezbędne jest podjęcie przez Rząd RP efektywnych działań rozszerzających 
możliwości Polski w dostępie do nowych złóż, w oparciu o potencjał krajowy i wielozadaniowy 
statek badawczy.

Postulowane przedsięwzięcia 

1. Priorytetowe cele strategiczne RP uwzględniające rewitalizację i rozwój gospodarki morskiej 
w ramach polityki morskiej państwa, uzasadniają rozpoczęcie prac nad opracowaniem Narodowe-
go Programu Badań Oceanicznych. Podjęte przez Rząd RP działania instytucji i instytutów, 
skoordynowane w ramach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa 
Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PAN i innych jednostek badawczych, 
powinny zabezpieczyć wysoką aktywność Polski w pracach International Seabed Authority (ISA) 
oraz znacząco rozszerzyć obszary możliwej współpracy międzynarodowej w zintegrowanych 
programach badań oceanicznych. 

2. Podstawowym elementem umożliwiającym efektywną realizację narodowych zadań badawczych 
we współpracy międzynarodowej jest wdrożenie programu budowy i eksploatacji wielofunkcyj-
nego, globalnego statku badawczego. Pośród kompleksowych zadań badawczych statku ba-
dawczego, obejmujących między innymi badania środowiska oceanicznego, bioróżnorodności, 
badania polarne i zabezpieczenie logistyczne polskich stacji polarnych, globalne badania atmos-
fery, badania potencjału energetycznego hydrosfery, badania cyrkulacji oceanicznej, najbardziej 
istotne znaczenie mają również badania geologiczno-poszukiwawcze oceanicznych złóż kopalin 
polimetalicznych.

3. Problemy gospodarcze w skali globalnej, wynikające z deficytu wielu surowców oraz po-
trzeby w dostępie do alternatywnych źródeł metali, stwarzają szerokie możliwości zintegrowanej 
współpracy z wieloma krajami zainteresowanymi zwiększeniem dostępności do nowych złóż 
kopalin oraz rozwoju technologii pozyskiwania surowców mineralnych. Jednakże niezbędne jest 
podjęcie działań na rzecz zmiany myślenia o zasobach oceanów i przeciwdziałania monopoli-
zacji rynku. Obecnie najbardziej poznanymi rodzajami surowców są konkrecje polimetalicz-
ne, masywne siarczki oraz naskorupienia kobaltonośne, jednakże mimo udokumentowanych 
zasobów, przygotowanej technologii wydobycia oraz opracowanego przetwórstwa, rozpoczęcie 
wydobycia jest nadal prolongowane. Konieczna jest więc współpraca Polski z innymi krajami 
w zakresie eksploracji i wydobycia oceanicznych kopalin polimetalicznych.



4. Województwo Zachodniopomorskie dysponuje potencjałem naukowym pozwalającym realnie 
myśleć o przygotowaniu planów wydobycia surowców z dna mórz i oceanów. Przy odpowiednim 
wsparciu władz państwa i wykorzystaniu wiedzy naukowców, górnictwo morskie ma realne 
podstawy do tego, aby stać się szansą przyszłych pokoleń. Interesariusze biorący udział 
w panelu wierzą w to, że Pomorze Zachodnie może zostać jednym z kreatorów przyszłości, 
a przez to chronić interesy strategiczne Polski na świecie.

Panel IV
Finanse w gospodarce morskiej

Moderator: Wojciech Drzymała, Dyrektor w dziale audytu, KPMG
Uczestnicy:
Wojciech Kotłowski, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego, KPMG
Agnieszka Ostrowska, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego, KPMG
Kiejstut Żagun, dyrektor, szef zespołu ds. ulg i dotacji, KPMG
Andrzej Tajchert, partner, zespół doradztwa informatycznego, KPMG
Marcin Łągiewka, dyrektor, zespół ds. wycen, KPMG
Mec. Piotr Gajlewicz – Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego/Radca prawny w „Marek Czernis 
Kancelaria Radcy Prawnego” w Szczecinie



SESSION DESCRIPTION
Block 5 consisted of four panels. The regional cooperation in the area of Baltic Sea regarding the role of 
offshore wind energy as an important factor in the new structure of the energy market, the importance 
of the Baltic Energy Market Interconnection Plan in strengthening the role of the Baltic Sea Region 
and the concept of the Baltic offshore grid were discussed. The discussion also included the topic of 
potential for offshore wind energy in the Baltic Sea Region in the years 2020-2030; and the economic 
gains from its development were estimated. The participants exchanged their experiences related to 
the implementation of offshore wind farm projects, including the construction and maintenance of the 
offshore wind farms. The role of the deep sea mining as an alternative for the land-based mining, the 
development of solutions for the industrial mining system for  extracting concretion from the bottom 
of the Pacific Ocean and the necessity for training workers for the needs of that innovative branch of 
industry were discussed as well.

Panel I
Regional cooperation in the Baltic Sea Region

Moderated by:  Wojciech Centarski – President of the Polish Wind Energy Association (PSEW)
Debate participants:
Arkadiusz Sekściński, Vice President of PGE Energia Odnawialna S.A., 
Andreas Wagner, CEO of German Offshore Wind Energy Foundation, project Baltic InteGrid, 
Tuuliki Kasonen, General Manager of Estonian Wind Power Association.

The main topics of the Panel I debate included the issue of the new structure of the energy market and 
the declaration of co-development of wind energy sector in the North Sea. The declaration was made 
in order to create the conditions for reducing the costs of offshore wind energy. 

Panel II 
Potential for offshore wind energy in the Baltic Sea Region 

Moderated by: Izabela Kielichowska – Vice President of PSEW, Chair of Baltic Sea Offshore Wind Forum, 
Krzysztof Tyszkiewicz, Vice President of Polish Wind Energy Association (PSEW), Karol Lasocki, Partner 
at K&L Gates
Debate participants: 
Arkadiusz Sekściński, Vice President of PGE Energia Odnawialna S.A.,
Andreas Wagner, CEO of German Offshore Wind Energy Foundation, project Baltic InteGrid
Tuuliki Kasonen, General Manager of Estonian Wind Power Association, Urs Wahl, Manager Public Affairs, 
Offshore Wind Industry Alliance,
Fredrik Dahlström Dolff, Coordinator for business and industry development
Region Västra Götaland and Peter Frohboese, Principal Engineer Offshore Wind, Project Engineering,  
DVN GL
Norbert Giese, Vice President Agency & Government Relations, Senvion Holding GmbH Peter Frohboese, 
Principal Engineer Offshore Wind, Project Engineering, DVN GL

Panel II introduced three topics related to the development of offshore wind energy, namely: 
1. Regional cooperation in the Baltic Sea Region and its impact on the development of offshore 

wind energy; 
2. Sea of possibilities – unblocking the potential for offshore wind energy in the Baltic Sea Region;
3. International experience in regard to the construction and maintenance of offshore wind farms.



The offshore wind energy sector (OWE) is rapidly developing in Europe, creating a new and promising 
market. The Polish Wind Energy Association (PSEW) predicts that by 2030, the installed capacity of the 
Baltic Sea Region wind farms might reach 15-23GW. Poland has great potential in offshore wind energy. 
It is estimated that by 2030, Poland may develop wind energy projects with installed capacity up to 
6GW, which translate into investments of an approximate value of EUR 20 billion. If those wind farms 
were to be built in Polish waters, then at least half of that amount would fuel Polish economy and sti-
mulate its further development.
The creation of favourable investment conditions, the provision of a stable and predictable support 
scheme, the definition of long-term objectives and the declaration of support of this technology made 
by the Polish government would provide measurable economic gains for Poland and attract foreign 
capital, while directly contribute to the achievement of the EU environmental protection goals. A spe-
cial part in the creation of economic conditions for the development of offshore wind energy sector 
is played by the regional approach to the power industry and the development of regional initiatives, 
such as the North Seas Offshore Wind Declaration, aimed to provide a regional approach to the deve-
lopment of offshore wind energy in the North Sea. Similar contributions may be expected of the Baltic 
Energy Market Interconnection Plan in the Baltic Sea Region. 
During the discussions on Regional cooperation in the Baltic Sea Region and its impact on the develop-
ment of the offshore wind energy sector, the main topics included the issue of the new structure of the 
energy market and the declaration of co-development of the wind energy sector in the North Sea.  The 
declaration was made in order to create the conditions for reducing the costs of offshore wind energy. 
During the discussions on Sea of possibilities – unblocking the potential for offshore wind energy in the 
Baltic Sea Region the main topics included the possibilities of economic development of the regions 
resulting from the development of the offshore wind energy sector in the Baltic Sea. It is estimated that 
the development of the offshore wind energy sector will help create approx. 60 thousand innovative 
jobs, in Poland alone. It was stressed that the research institutions and entrepreneurs of the Baltic Sea 
Region can substantially contribute to the reduction of technology costs by developing solutions de-
dicated to the cold climate, for instance. Research into that is being carried out in Estonia. It was also 
pointed out that workers and entrepreneurs from the region actively participate in the development 
of the wind power industry in the North Sea by developing and providing advanced technologies (e.g. 
specialised ships, windmill sails, substations) and providing qualified personnel. 
During the discussions on International experiences related to the construction and maintenance of 
offshore wind farms, the experiences concerning the construction and maintenance of existing offsho-
re wind farms, the service engineer requirements and the conditions for starting work in the sector 
were presented. 

Conclusions 

1. Policies and legal regulations may substantially reduce the costs of the development of the 
offshore wind energy sector.

2. The countries of the Baltic Sea Region launched a joint initiative – the North Seas Declaration – in 
order to ensure close cooperation in regard to policies and regulations aimed at furthering the 
development of the wind power industry and reducing technology costs. 

3. The key factor to grab the attention of investors is defining stable, long-term political objectives. 
Therefore, it is important to define the development objectives of the sector for the entire region, 
and not for each separate country. 

4. Another key factor to grab the attention of investors is developing a joint offshore grid that 
would allow optimising costs of creating infrastructure and improved security of energy supply 
in the countries of the region.

5. Engaging in joint activities in the Baltic Sea Region will reduce the cost of investment in the 
wind power industry, improve the security of energy supply in the region and encourage further 
investments providing innovative job opportunities. 

6. The offshore industry may constitute an important element for regional development concen-
trated around the Baltic Sea and facilitate easier transition of workers from the declining sectors 
(e.g. mining) into the innovative sectors.

7. The Baltic Sea Region workers specialising in operating advanced offshore equipment 
and machinery are also sought after by the companies operating in the North Sea area. 



Planned measures

1. Due to the scale of the wind projects, the regional approach to the development of wind power 
industry is purposeful.

2. Important for the reduction of costs of offshore wind energy is the unification of regulations, 
e.g. the coordination of support schemes (announcing the auctions at the same time and under 
similar terms), and in the future – the introduction of a common support scheme.

3. At the technical rules level, it is crucial to harmonise the requirements concerning transport, 
occupational health and safety, etc.

4. The formulation of an ambitious development policy for the offshore wind energy sector in the 
Baltic Sea area under BEMIP will allow forming new industry branches on the basis of existing 
companies. Up to 60 thousand new job opportunities may be created by 2030 in Poland.

Panel III 
Deep sea mining – the mining of oceanic polymetallic nodules
Moderated by: Professor Ryszard Kotliński, PhD hab. – University of Szczecin, Faculty of Geosciences
Debate participants:
Professor Krzysztof Szamałek, PhD hab. – Polish Geological Institute-National Research Institute
Professor Tadeusz Szelangiewicz, PhD hab. Eng – Maritime University of Szczecin
MUS Associate Professor Jerzy Hajduk, PhD. Eng. Master Mariner – Maritime University of Szczecin,  
Katarzyna Leszczyńska-Sejda, PhD Eng – Manager of the Hydrometallurgy Department, Institute of 
Non-Ferrous Metals in Gliwice

With the shrinking terrestrial mineral resources and the risks of limited supply of some other resour-
ces, the polymetallic nodule deposits in the oceans, which contain many strategic metals, 
become a viable alternative. It is predicted that there will be an increase in demand for and a limited 
supply of the elements used in high tech products; the access to rare minerals is more and more often 
considered a matter of national security. The number of applications submitted to the International 
Seabed Authority for an exploration licence proves the increasing popularity of exploration and mining 
of oceanic polymetallic nodule deposits. At present, there are many highly qualified specialists with po-
tential for conducting research and state-of-the-art labs at their disposal in Poland. In accordance with 
the strategic needs of our country, there are favourable conditions for expanding the scope of ocean 
research and identifying new deposits of critical metals, including rare earth elements. Efficacious use 
of national research potential may be considerably improved by implementing measures aimed at en-
hancing communication and cooperation among business, public administration and research entities. 
Those measures were discussed during the Panel III debate concerning: Deep sea mining  – the mining 
of oceanic polymetallic nodules. Due to the fact that the demographic trends and rapid growth of the 
global economy contribute to an increased need for metallic minerals, the discussion during Panel III 
on: Deep sea mining – the mining of oceanic polymetallic nodules served not only as a means of raising 
the topic of extraction of minerals from the bottom of the ocean but also helped define the  directions 
of cooperation in that field. Securing the supply of raw materials is necessary due to the constantly 
decreasing global deposits of minerals on the continents, their restricted availability and price volatility 
associated with fluctuations in demand (China, India, Brazil, EU states). These conditions apply in parti-
cular to rare earth elements and 19 metallic elements belonging to the so called strategic raw material 
group. The implementation of efficient measures and innovative solutions that reduce dependence 
on the imports of raw materials and secure their supply constitute the main priority of both the UE and Poland.

Conclusions 

1. Further design work on an industrial extraction and transport complex requires the funding of 
research and development projects (ROP, EU funds). All such projects could be carried out en-
tirely in Poland as we have appropriately qualified research teams, manufacturers that could 
build prototypes of offshore installations and infrastructure for experimentation. Implementing 
research and development projects will facilitate starting the design and construction works 
of an industrial extraction and transport complex for the mining of oceanic concretion deposits. 

2. The limited supply of minerals is a major issue for the EU countries. To analyse the problem, the 
mineral resources and needs of all involved countries must be considered individually, while 
cooperation between countries may lead to the efficient use of the obtained resources 
and reduce the extraction of diminishing terrestrial deposits. 



3. In order to expand the scope of the research with sustainable use of the ocean mineral resources, 
cooperation between Poland and other countries in regard to exploration and extraction of poly-
metallic nodules from the ocean is required. Cooperation between Polish and Slovakian institu-
tions in regard to research and development of technology for the recovery of valuable minerals 
and metals is also necessary. No country can afford to ignore the potential of that branch of the 
mining sector. 

4. Taking into account the geopolitical situation resulting from the decrease of the resource base of 
metallic raw materials and restriction of the availability of new deposits of ocean minerals, 
it is necessary that the Polish government take effective action to expand Poland’s access 
to new resources, based on the national potential and multi-purpose research vessel.

Proposed measures 

1. Poland’s strategic priority objectives, including the regeneration and development of the maritime 
economy under the national maritime policy justify the launch of the National Ocean Research 
Programme. The involvement of Polish government in the measures undertaken by 
institutions and institutes that are coordinated by the Ministry of Maritime Economy and Inland 
Navigation, the Ministry of the Environment, the Ministry of Science and Higher Education, the 
Polish Academy of Sciences and other research entities should ensure the active involvement 
of Poland in the projects of International Seabed Authority (ISA) and substantially improve inter-
national cooperation under the integrated ocean research programmes. 

2. The fundamental requirement for effective international cooperation under national research 
projects is the implementation of a development and exploitation programme concerning a global, 
multi-purpose research vessel. Among the multiple tasks carried out by the research vessel, inc-
luding research into the ocean environment, biodiversity, polar regions and logistical protection 
of Polish polar stations, global atmospheric research, hydrosphere energy potential research and 
ocean circulation research, the most important is, however, geological and exploration research 
on oceanic polymetallic deposits.

3. The global economic issues stemming from the shortage of various types of raw materials 
and the need for access to alternative metal sources create major opportunities for integrated 
cooperation among the many countries interested in providing better access to the new mineral 
resources and development of its extraction technology. It is necessary, however, to take measures 
designed to change the way that the ocean resources are perceived and prevent the mono-
polisation of the market. At present, the most researched raw materials include polymetallic 
concretion, massive sulphides and cobalt crusts, but even though the deposits are documented, 
the extraction and processing technologies are developed, the extraction process itself is being 
postponed. Therefore, cooperation between Poland and other countries in regard to exploration 
and extraction of polymetallic nodules from the ocean is required.

4. The Westpomeranian Region has the research potential required to prepare feasible plans 
for the extraction of minerals from the sea-bed and ocean floor. With sufficient support of the 
government and application of the scientific knowledge, deep sea mining could become 
an opportunity for success for the future generations. The stakeholders participating in the panel 
believed that the Westpomeranian Region may shape the future and by doing so protect Polish 
strategic interests in the world.

Panel IV
Maritime economy finance

Moderated by: Wojciech Drzymała, KPMG Audit Director
Participants:
Wojciech Kotłowski, Tax and Legal Advisory Department Senior Manager, KPMG
Agnieszka Ostrowska, Tax and Legal Advisory Department Senior Manager, KPMG
Kiejstut Żagun, Director, Tax, Grants & Incentives, KPMG
Andrzej Tajchert, Partner, Management Consulting, KPMG
Marcin Łągiewka, Director, Deal Advisory, Valuations, KPMG
Piotr Gajlewicz, Esq. – Polish Maritime Law Association/Attorneys at Law, Marek Czernis & Co. Law 
Office in Szczecin



WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
DEBATA ODRZAŃSKA

EWOLUCYJNA DROGA DOJŚCIA DO IV KLASY ŻEGLOWNOŚCI

Tradycyjnie w programie 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie problematyka trans-
portu rzecznego, stała się przedmiotem dyskusji i znalazła poczesne miejsce na równi z innymi za-
gadnieniami żeglugowymi. Debata Odrzańska odbyła się w szerokim gronie zaproszonych gości, w tym 
uczestniczących kilkunastu ekspertów reprezentujących resorty Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej oraz specjalistów w zakresu hydrotechniki, finansów, zarządzania, technologii usług. W gronie 
kompetentnych i decyzyjnych osób podjęto próbę odpowiedzi na bardzo istotne pytania dotyczące 
Odrzańskiej Drogi Wodnej, mianowicie:

1.  Ile jest miejsc limitujących żeglowność na Odrzańskiej Drogi Wodnej?
2. Jaki jest stan infrastruktury tych miejsc?
3. Jaki jest stan przygotowań do zrealizowania zadań modernizacyjnych, inwestycyjnych w tych 

miejscach?
4. Jakie są realne terminy likwidacji tych wąskich gardeł?
5. Jakie są przewidziane montaże finansowe dla tych inwestycji?

Podczas Debaty szczegółowo omówiono tylko kilka miejsc limitujących żeglugę na Odrze swobodnie 
płynącej a mianowicie: mosty ujścia Odry wschodniej (Regalicy), most kolejowy w Podjuchach, mosty w 
Gryfinie, Mescherin i Siekierkach, mosty w Kostrzynie, most w Krośnie Odrzańskim.
Przedmiotem dyskusji była skomplikowana zabudowa regulacyjna na Odrze granicznej i na Odrze od 
Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej. Szczególnie dużo miejsca poświęcono omówieniu nierozwią-
zanych problemów dotyczących stopnia wodnego w Malczycach.
Wszyscy uczestnicy Debaty utwierdzili się w przekonaniu, że zapewnienie Odrzańskiej Drodze Wodnej 
parametrów minimum III klasy żeglugowej, a docelowo IV klasy, przyczyni się do rozwoju transportu 
wodnego śródlądowego i skomunikowania Polski z europejską siecią dróg wodnych śródlądowych, a 
także pozytywnie wpłynie na konkurencyjność portów morskich ujścia Odry i uatrakcyjnienie terenów 
inwestycyjnych całego pasa zachodniej Polski tworząc możliwości dla obecnych i potencjalnych in-
westorów.
Debatę zorganizowało Stowarzyszenia „Odrą w Świat”, które powstało w 2016 r. z inicjatywy Rady Inte-
resantów Portu Szczecin i szeroko rozumianego środowiska portowego, włącznie z przedstawicielami 
administracji, uczelni i dziennikarzy. Celem Stowarzyszenia jest odtworzenie Odrzańskiej Drogi Wodnej 
jako istotnego elementu międzygałęziowego korytarza transportowego Północ – Południe i odbudowa 
zrównoważonego pod względem społecznym i środowiskowym szlaku wodnego łączącego zespół por-
towy Szczecin – Police – Świnoujście z portami śródlądowymi w Polsce, Niemczech i Czechach.

Postulowane przedsięwzięcia prowadzące do zapewnienia Odrzańskiej 
Drodze Wodnej parametrów IV klasy żeglugowej:

1. Dokończyć budowę stopnia wodnego w Malczycach, co wpłynie na zahamowanie degradacji 
odcinka Odry bezpośrednio poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym oraz podjąć decyzję 
realizacji kolejnych stopni wodnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej (Lubiąż i Ścinawa).

2. Zgodnie z DI SRT należy modernizować zabudowę regulacyjną całej Odry swobodnie płynącej 
od Malczyc do Szczecina, w zakresie przystosowującym ją do uzyskania minimum głębokości 
tranzytowych 1,8 m, w tym zweryfikować rzeczywiste potrzeby finansowe doprowadzenia odcinka 
Malczyce – ujście Nysy Łużyckiej do parametrów III klasy żeglugowej.

3. Przystąpić do natychmiastowej realizacji tzw. Umowy dla Odry granicznej podpisanej i ratyfikowanej 
w październiku 2015 r.

4. Przebudować zbyt niskie mosty między Malczycami a Szczecinem (minimalnych prześwitów 
pionowych dla III klasy nie spełnia 9 mostów), a w części przypadków rozpocząć budowę nowych 
mostów; przykładem może być most kolejowy w Szczecinie Podjuchach, w przypadku którego 
należy rozważyć powstanie całkowicie nowego niezwodzonego mostu wysokowodnego, w pełni 
zelektryfikowanego z dwiema nitkami torów kolejowych.

5. Zrewidować koncepcję budowy zbiornika wodnego w Raciborzu z suchego na mokry.



6. Zmierzać docelowo do doprowadzenia Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów min. IV klasy 
żeglugowej, co stworzy warunki dla rozwoju przewozów kontenerowych transportem wodnym 
śródlądowym oraz zwiększy konkurencyjność żeglugi śródlądowej w przewozach pozostałych 
ładunków.

7. Przygotować rzetelną analizę popytu oraz społeczno – ekonomicznego oddziaływania realizacji 
projektu kanałów Odra – Dunaj – Łaba i Śląskiego z uwzględnieniem nie tylko interesów połu-
dniowo – zachodniego rejonu Polski, ale również wpływu na obroty ładunkowe portów morskich 
w Szczecinie i Świnoujściu. Po pozytywnych wynikach analiz powinien zostać wybrany najlepszy 
wariant połączenia Koźle – granica z Czechami i górnej Wisły z Odrą.

8. Objąć kolejne odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej systemem informacji rzecznej RIS i dążyć do pełnej 
integracji systemu RIS z portowym systemem VTS w Szczecinie oraz niemieckim systemem RIS.

9. Doprowadzić do przystąpienia Polski do konwencji AGN oraz do maksymalnego poszerzenia 
kompetencji nowego MGMiŻŚ tak, aby mogło w pełnym zakresie realizować budowę infrastruktury 
transportu śródlądowego i Odrzańskiej Drogi Wodnej.

10. Skracać do minimum harmonogramy realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych oraz 
zweryfikować i uaktualnić kosztorys prac, tak aby jak najszybciej uzyskać pożytki z użeglownienia 
Odrzańskiej Drogi Wodnej.

WNIOSKI I POSTULATY DO DYSKUSJI NA FORUM MIĘDZYNARODWYM

1. Ważnym czynnikiem związanym z niesieniem pomocy na morzu, w szczególności ratowania życia 
nielegalnym imigrantom na akwenie Morza Śródziemnego, jest wypracowanie na poziomie 
międzynarodowym właściwych mechanizmów wsparcia ekonomicznego (bezpośredniego lub 
pośredniego) armatorów jednostek uczestniczących w akcjach ratowniczych. Istnieje potrzeba 
aktywnego wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europarlamentu w zakresie dotyczącym 
inicjatyw podejmowanych przez międzynarodowe organizacje reprezentujące armatorów (ECSA) 
oraz wypracowania i wdrożenia systemowych, kompleksowych rozwiązań tego problemu.

2. Działania społeczności międzynarodowej mające na celu zmniejszenie zagrożenia występowania 
zjawiska piractwa morskiego i zbrojnych napaści na jednostki pływające połączone z użyciem 
uzbrojenia oraz porwania załóg statków, powinny zostać skoncentrowane na wodach Afryki 
Zachodniej, analogicznie do przeprowadzonych w Rogu Afryki na Oceanie Indyjskim oraz być 
wsparte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Połowy rekreacyjne na Bałtyku mogą znacząco wpływać na zasoby ważnych gospodarczo 
gatunków ryb. Regulacje zarządzające połowami rekreacyjnymi powinny być ujednolicone 
we wszystkich krajach UE położonych w rejonie Morza Bałtyckiego.

4. Nawiązanie bliższych kontaktów gospodarczych z Republiką Wietnamu na polu  akwakultury 
(pozyskiwanie surowców dla przemysłu przetwórczego) może być bardzo obiecujące dla polskiej 
gospodarki; ponadto wymiana studentów pomiędzy Wietnamem i Polską może przynieść 
wymierne korzyści dla obu państw na niwie edukacyjnej.

5. Połowy rekreacyjne na Bałtyku stanowią istotny element ekonomicznego wsparcia społeczności 
nadmorskich. Mogą one znacząco wpływać na zasoby ważnych gospodarczo gatunków ryb. 
Regulacje zarządzające połowami rekreacyjnymi powinny być ujednolicone we wszystkich 
krajach UE położonych w rejonie Morza Bałtyckiego.

6. Nawiązanie bliższych kontaktów gospodarczych z republiką Wietnamu na polu pozyskiwania 
surowców pochodzenia wodnego uzyskanych z akwakultury  może być bardzo obiecujące 
dla polskiej gospodarki rybnej.

7. W aspekcie wpływu chronionych gatunkami ptaków oraz ssaków morskich na zasoby ryb ważnych 
gospodarczo, należy przeprowadzić badania w basenie Morza Bałtyckiego, mające na celu 
oszacowanie docelowej pojemności środowiska dla tych gatunków oraz wypracowania systemów 
zarządzania mających na celu utrzymanie liczebności populacji kormorana i foki szarej na poziomach 
zrównoważonych (środkami humanitarnymi).

8. Wyłączenie spod surowszych wymagań transportu morskiego m.in. w basenie Morza Śródziemnego, 
w warunkach niekorzystnych zmianach cen paliwa, może prowadzić do zmniejszenia masy 
ładunków przewożonych przez akweny Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. 

9. Celowe byłoby podjęcie starań w celu ujednolicenia na poziomie Konwencji MORPOL, a następnie 
dyrektywy siarkowej, wymagań w wymienionym zakresie co najmniej w odniesieniu do akwenów 
europejskich. 



10. Kraje regionu Morza Północnego podjęły wspólną inicjatywę – North Seas Declaration – w celu 
ścisłej współpracy na obszarze polityki i regulacji, służących rozwojowi energetyki wiatrowej 
na morzu i obniżania kosztów tych technologii.

11. Kluczowym czynnikiem zainteresowania inwestorów jest określenie stabilnych, długofalowych 
celów politycznych. Dlatego, tak ważne jest określenie celów rozwoju sektora dla całego regionu, 
a nie tylko dla poszczególnych krajów. 

12. Kolejnym, kluczowym czynnikiem zainteresowania inwestorów jest budowa wspólnej sieci morskiej, 
która pozwoli na optymalizowanie kosztów budowy infrastruktury oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
dostaw energii do wszystkich zaangażowanych krajów regionu.

13. Podejmowanie wspólnych działań w regionie Morza Bałtyckiego pozwoli na obniżenie kosztu 
inwestycji w energetykę wiatrową, podniesie bezpieczeństwo dostaw energii w regionie i zmobilizuje 
szereg inwestycji w nowe innowacyjne miejsca pracy. 

14. Przemysł offshore może stanowić istotny element rozwoju regionów wokół Morza Bałtyckiego, 
a także ułatwić przechodzenie pracowników z sektorów wygaszanych (np. górnictwo) na rzecz 
sektorów innowacyjnych.

15. Określenie ambitnej polityki rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Morza Bałtyckiego, 
w ramach BEMIP, pozwoli na stworzenie nowych gałęzi gospodarki na bazie działających już 
przedsiębiorstw.

16. Niedobór minerałów jest szczególnie niepokojącym problemem w krajach Unii Europejskiej. 
Analizując ten problem należy uwzględniać zasoby i potrzeby każdego z krajów indywidualnie, 
ponieważ współpracując można efektywniej wykorzystać pozyskane surowce i ograniczyć zużycie 
wyczerpujących się zasobów lądowych. 

17. W celu rozszerzenia badań na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów mineralnych oceanów 
nieodzowna jest współpraca Polski z innymi krajami w zakresie eksploracji i wydobycia 
oceanicznych kopalin polimetalicznych. Konieczna jest również współpraca instytucji polskich 
ze słowackimi w zakresie badania i rozwoju technologii odzyskiwania cennych minerałów i metali. 
W dzisiejszych czasach żaden kraj nie powinien sobie pozwolić na ignorowanie potencjału 
związanego z tą dziedziną przemysłu wydobywczego. 

18. Problemy gospodarcze w skali globalnej, wynikające z deficytu wielu surowców oraz potrze-
by w dostępie do alternatywnych źródeł metali, stwarzają szerokie możliwości zintegrowanej 
współpracy z wieloma krajami zainteresowanymi zwiększeniem dostępności do nowych złóż 
kopalin oraz rozwoju technologii pozyskiwania surowców mineralnych. Jednakże niezbędne jest 
podjęcie działań na rzecz zmiany myślenia o zasobach oceanów i przeciwdziałania monopoliza-
cji rynku. Obecnie najbardziej poznanymi rodzajami surowców są konkrecje polimetaliczne, ma-
sywne siarczki oraz naskorupienia kobaltonośne, jednakże mimo udokumentowanych zasobów, 
przygotowanej technologii wydobycia oraz opracowanego przetwórstwa, rozpoczęcie wydobycia 
jest nadal prolongowane. Konieczna jest więc współpraca Polski z innymi krajami w zakresie 
eksploracji i wydobycia oceanicznych kopalin polimetalicznych.

19. Przystąpić do natychmiastowej realizacji tzw. Umowy dla Odry granicznej podpisanej i ratyfikowanej 
w październiku 2015 r.

20. Przygotować rzetelną analizę popytu oraz społeczno – ekonomicznego oddziaływania realizacji 
projektu kanałów Odra – Dunaj – Łaba i Śląskiego z uwzględnieniem nie tylko interesów 
południowo – zachodniego rejonu Polski, ale również wpływu na obroty ładunkowe portów morskich 
w Szczecinie i Świnoujściu. Po pozytywnych wynikach analiz powinien zostać wybrany najlepszy 
wariant połączenia Koźle – granica z Czechami i górnej Wisły z Odrą.

21. Objąć kolejne odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej systemem informacji rzecznej RIS i dążyć do pełnej 
integracji systemu RIS z portowym systemem VTS w Szczecinie oraz niemieckim systemem RIS.



ACCOMPANYING EVENTS
THE ODER RIVER DEBATE

PROGRESS TOWARDS CLASS IV NAVIGABILITY 

As usual, the 4th International Maritime Congress in Szczecin also raised the issue of river transport 
and discussed it together with other shipping topics. Many of the Congress guests participated in 
the Oder River Debate, including the representatives of the Ministry of Maritime Economy and Inland 
Navigation and hydraulic engineering, finance, management and services technology specialists. This 
group of competent and decision-making people made an attempt to answer the questions pertaining 
to the Oder Waterway, namely:

1.  How many structures limit the navigation capacity of the Oder Waterway?
2. What is the state of the infrastructure there?
3. How advanced are the preparations for performing modernisation and investment tasks in those 

areas?
4. What is the feasible timeline for overcoming those bottlenecks?
5. What financial resources are to be allotted for the investments?

During the debate only a few structures blocking navigation on the Oder were discussed at length, 
namely: the bridge across the east Oder estuary (Regalica), the railway bridge in Podjuchy, the bridge 
in Gryfino, Mescherin and Siekierki, bridges in Kostrzyn and Krosno Odrzańskie.
The complex regulatory facility system on the cross-border stretch of the river and the stretch be-
tween Brzeg Dolny and the mouth of Lusatian Neisse was also discussed. A lengthy discussion was 
held regarding the unresolved issues of the Malczyce dam.
All participants of the debate agreed that the Oder Waterway class III navigability parameters at first 
and finally class IV will assure development of inland navigation transport and connect Poland to the 
European network of inland waterways and benefit the competitiveness of the sea ports at the mouth 
of the Oder River, as well as attract investors to Western Poland.
The debate was organised by the Association „Odrą w Świat” that was founded in 2016 at the initiative 
of the Port of Szczecin Client Council and the Szczecin seaport community, including the representati-
ves of public administration, universities and journalists. The Association was founded to promote the 
restoration of the Oder Waterway as part of the international North-South transport corridor and the 
reconstruction of the socially and environmentally sustainable waterway connecting the port complex 
Szczecin – Police – Świnoujście with inland ports in Poland, Germany and the Czech Republic.

Suggested measures to secure Class IV navigability parameters for the 
Oder Waterway:

1. Completion of the Malczyce dam to stop the degradation of the river stretch directly below the 
dam in Brzeg Dolny and making the decision to build further dams along the Oder Waterway 
(Lubiąż and Ścinawa).

2. According to the DI SRT it is necessary to upgrade the regulatory facilities on the river between 
Malczyce and Szczecin to ensure that the river has the minimum transit depth of 1.8m and verify 
the funds that are needed to assure that the stretch Malczyce – the mouth of Lusatian Neisse 
has the parameters of class III navigability.

3. Immediately perform the obligations under the so called Cross-Border Oder Agreement signed 
and ratified in October 2015.

4. Rebuild the bridges between Malczyce and Szczecin, which are too low (nine bridges in total 
do not meet the minimum vertical clearance condition for class III), and build new bridges, including 
a railway bridge in Podjuchy, where the possibility of building a new over-water bridge, fully elec-
trified with two railway tracks should be considered.

5. Reconsider the construction of a dry flood polder in Racibórz and build a flood protection 
reservoir instead.

6. Aim at providing final parameters of class IV navigability of the Oder Waterway to assure favourable 
conditions for thr development of inland navigation transport of containers and benefit 
the competitiveness of different freight vehicles.

7. Prepare a detailed analysis of demand and social and economic consequences of the implemen-



tation of the projects of the channels Oder – Danube – Laba and Śląski, taking into account not 
only the interests of South-West Poland but also the cargo turnover in seaports in Szczecin and 
Świnoujście. Positive results should lead to selecting  the best solution for connecting Koźle with 
the Czech border and the Upper Vistula River with the Oder River.

8. Include further parts of the Oder Waterway in the River Information System (RIS) and work 
towards the full integration of RIS with the Vessel Traffic Services (VTS) system of the Port 
of Szczecin and the German RIS.

9. Lead to the accession of Poland to the AGN Agreement and expand to the fullest capacity the 
competence of the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation so that it could fully im-
plement the project of developing inland water transport infrastructure and the Oder Waterway.

10. Reduce to the minimum the schedule for the implementation of the aforementioned tasks 
and investments, verify and update the cost estimate to make the Oder Waterway navigable 
and profitable as soon as possible.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS FOR INTERNATIONAL DEBATE

1. An important factor in sea rescue operations, especially in the context of saving the lives 
of illegal immigrants in the Mediterranean Sea, is the preparation of appropriate economic sup-
port mechanisms (direct or indirect) for the shipowners participating in rescue operations. The 
Polish government and European Parliament need to actively support the international initiatives 
started by the members of the European Community Shipowners’ Associations (ECSA). There is 
also a need for developing and implementing comprehensive solutions to this problem.

2. The measures undertaken by the international community aimed at eliminating the risks posed 
by sea piracy and armed aggression against vessels, including the abduction of the crew should 
be focused on the West African waters and the waters off the Horn of Africa in the Indian Ocean; 
and Poland should support those measures.

3. Recreational fishing in the Baltic Sea may considerably impact the fish stocks, including important 
commercial species. Recreational fishing regulations of the Baltic Sea Region EU Member States 
should be harmonised.

4. Establishing closer economic links with Vietnam regarding aquaculture (acquisition of raw ma-
terials for processing industries) may prove to be very beneficial for the Polish economy; 
and a Poland-Vietnam student exchange programme may benefit education in both countries.

5. Recreational fishing in the Baltic Sea is a source of economic support for the coastal commu-
nities. But it may considerably impact the fish stocks, including important commercial species. 
Recreational fishing regulations of the Baltic Sea Region EU Member States should be harmonised.

6. Establishing closer economic links with Vietnam regarding th acquisition of raw materials through 
aquaculture may prove to be very beneficial for the Polish fisheries sector.

7. It is necessary to conduct research in the Baltic Sea area concerning the impact of the protected bird 
and marine mammal species on the  important commercial fish stocks to estimate the carrying 
capacity for that species and develop management systems to maintain the cormorant and grey 
seal populations at sustainable levels (via humanitarian measures).

8. Imposing less stringent requirements on maritime transport in the Mediterranean Sea, for instance, during 
times of disadvantageous fuel price changes may lead to the decrease of the volume of cargo 
transported via the Baltic and North Sea. 

9. Therefore, it could be beneficial to harmonise the aforementioned requirements through the 
MARPOL convention and subsequently the EC directive on the reduction in the sulphur content 
of certain liquid fuels at least for all European water obdies. 

10. The countries of the Baltic Sea Region launched a joint initiative – the North Seas Declaration 
– in order to ensure close cooperation in regard to policies and regulations aimed at furthering 
development of the wind power industry and reduction of technology costs.

11. The key factor to insure the interest of investors is definition of stable, long-term political objectives. 
Therefore, it is important to define the development objectives of the sector for the entire region, 
and not for each separate country. 

12. Another key factor to insure the interest of investors is development of joint offshore grid that 
would allow optimisation of the costs of creating infrastructure and improvement of the security 
of energy supply in the countries of the region.



13. Engaging in joint activities in the Baltic Sea Region will reduce the cost of investment in the 
wind power industry, improve the security of energy supply in the region and encourage further 
investments providing innovative job opportunities. 

14. The offshore industry may constitute an important element of regional development concentra-
ted around the Baltic Sea and facilitate easier transition of workers from the declining sectors 
(e.g. mining) into the innovative sectors.

15. The formulation of an ambitious development policy for the offshore wind energy sector in the 
Baltic Sea area under BEMIP will allow the creation of new industry branches on the basis of 
existing companies.

16. Restricted mineral supply is a major issue for the EU countries. To analyse the problem, the mi-
neral resources and needs of all involved countries must be considered individually, the coopera-
tion of the countries may lead to the efficient use of the obtained resources and reduce the use 
of diminishing terrestrial deposits. 

17. In order to expand the scope of the research into sustainable use of the ocean mineral resources, 
cooperation between Poland and other countries in regard to exploration and extraction of poly-
metallic nodules from the ocean is required. Cooperation between Polish and Slovakian institu-
tions in regard to research and development of technology for the recovery of valuable minerals 
and metals is also necessary. No country can afford to ignore the potential of that branch of the 
mining sector. 

18. The global economic issues stemming from the shortage of various types of raw materials and 
the need for access to alternative metal sources create major opportunities for integrated co-
operation among the many countries interested in providing better access to the new mineral 
resources and development of its extraction technology. It is necessary, however, to take measu-
res designed to change the way that the ocean resources are perceived and prevent the mo-
nopolisation of the market. At present, the most researched raw materials include polymetallic 
concretion, massive sulphides and cobalt crusts, but even though the deposits are documented, 
the extraction and processing technologies are developed, the extraction process itself is being 
postponed. Therefore, cooperation between Poland and other countries in regard to the explora-
tion and extraction of polymetallic nodules from the ocean is required.

19. Immediately perform the obligations under the so called Cross-Border Oder Agreement signed 
and ratified in October 2015.

20. Prepare a detailed analysis of the demand and social and economic consequences of the imple-
mentation of the projects of the channels Oder– Danube – Laba and Śląski, taking into account 
not only the interests of South-West Poland but also the cargo turnover in seaports in Szczecin 
and Świnoujście. Positive results should lead to the selection of the best solution for the connec-
tion between Koźle and the Czech border and the Upper Vistula River with the Oder River.

21. Include further parts of the Oder Waterway in the River Information System (RIS) and work 
towards full the integration of RIS with the Vessel Traffic Services (VTS) system of the Port of 
Szczecin and the German RIS.
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