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W listopadzie 1918 roku Polska po latach zaborów odzyskała 
niepodległość.  Działania władz skupiały się na utworzeniu 

administracji morskiej na uzyskanym skrawku Wybrzeża (140 km)
i tak już:

• w 1918 roku utworzono w Ministerstwie Spraw Wojskowych          
sekcję ds. morskich

• w 1919 roku przekształcono ją w departament spraw wojskowych                        
pod kierownictwem kontradmirała Kazimierza Porębskiego

• siedzibą administracji stało się Wejherowo
• 2 kwietnia 1920 roku utworzono Urząd Marynarki Handlowej                       

pod kierownictwem kpt. Józefa Poznańskiego 
• rok 1920 to data delegowania inż. Tadeusza Wendy na polskie wybrzeże, 

celem wybrania miejsca pod budowę pełnomorskiego portu;
• w 1921 roku utworzono departament marynarki

handlowej w Ministerstwie Przemysłu i Handlu;
• roku 1923 to data otwarcia portu w Gdyni, a już w 1927r. 

przeniesiono Urząd Marynarki Handlowej z Wejherowa
do Gdyni. W 1928r. został on przekształcony w Urząd Morski.



• Lata II Rzeczypospolitej to okres ogromnego wysiłku Państwa na 
rzecz budowy gospodarki morskiej, portów, floty handlowej i 
rybołówstwa.

• Rok 1939 i noc okupacji niemieckiej przerwały okres rozwoju, 
ale nawet w czasie walk II wojny światowej nie porzucono myśli 
o odbudowie polskiej administracji morskiej nad Bałtykiem.

• Należy tu przypomnieć fakt obecności w podziemnych władzach 
cywilnych, czyli delegaturze Rządu RP na Pomorzu, Wydziału 
Przemysłu i Handlu.



Naszym obecnym zadaniem jest przede wszystkim 
unowocześnienia i dbanie  o to, aby:

• polskie porty posiadały odpowiednią infrastrukturę
• żegluga była bezpieczna
• marynarze posiadali wymagane dokumenty
• środowisko morskie było należycie chronione
• brzeg morski zabezpieczony
• a polskie obszary morskie odpowiednio zagospodarowane.



Działamy również w interesie polskiej społeczności morskiej na 
forum międzynarodowym, przede wszystkim

w komitetach i podkomitetach:

• Międzynarodowej Organizacji Morskiej  w Londynie (IMO)
• Międzynarodowym Stowarzyszeniu Służb Oznakowania 

Nawigacyjnego (IALA)
• strukturach Unii Europejskiej
• Komisji Helsińskiej (HELCOM)
• Międzynarodowym Stowarzyszeniu Kapitanów Portów 

Morskich (IHMA)
• międzynarodowej grupie eksperckiej poświęconej 

ochronie brzegów - KRING.  
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Zadania administracji morskiej oraz polskie obszary morskie określa ustawa       
z 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej              

i administracji morskiej. Wyszczególnia ona:
•Morskie wody wewnętrzne
•Morze terytorialne
•Strefę przyległą
•Wyłączną strefę ekonomiczną
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Nie boimy się odważnych wizji i przedsięwzięć, 
jak na przykład:

• budowa kanału żeglugowego łączącego Zalew Wiślany z 
Zatoką Gdańską

• przygotowanie infrastruktury pod porty zewnętrzne w Gdyni 
i Gdańsku

• budowa nowych falochronów osłonowych
• wdrażania i projektowania nowoczesnych systemów i 

technologii w zakresie zbierania oraz zarządzania 
informacjami w żegludze w celu zapewnienia należytego 
poziomu bezpieczeństwa, monitoringu oraz ułatwień
w obrocie portowym

• obecnie trwa również niezwykle istotna dla nas                        
wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego
w Gdyni. 



Projekty i inwestycje aktualnie 
prowadzone lub niedawno zakończone 

przez Urząd Morski w Gdyni
- łączny koszt to ponad

2 miliardy złotych!



Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską –
całkowity koszt 880 000 000 PLN 

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. ustanowiono program pod
nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
obejmujący zadania: 

• budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

• budowa toru wodnego od Zatoki Gdańskiej do wybranej lokalizacji kanału
• modernizację wejścia do Portu Elbląg.  

Obecnie wykonywany jest projekt budowlany i wykonawczy. 
W bieżącym roku planowane jest uzyskanie zezwolenia
na realizacje inwestycji oraz ogłoszenie przetargu
na wykonanie robót budowlanych.



Parametry techniczne
• Śluza o parametrach L=200m, B=25m, h=6,5m
- stanowisko oczekiwania „północne” od strony Zatoki Gdańskiej  – długość

680 mb
- stanowisko oczekiwania „południowe” od strony Zalewu Wiślanego –

długość 565 mb
- bramy śluzy łącznie z konstrukcją głowic – 2 szt.
• Roboty ziemne na Mierzei Wiślnej – 2 200 tys. m3
• Port osłonowy – falochron wschodni 1050 mb, falochron zachodni 620 mb
• Pogłębienie akwenu portowego do rzędnej 5,0m 
• Tor podejściowy do portu osłonowego będzie usytuowany

na naturalnych głębokościach (powyżej 5,5 m)
• Wykonanie nowego i pogłębienie istniejącego toru wodnego

na Zalewie i rzece Elbląg 
• Dodatkowe oznakowanie toru wodnego na Zalewie (pławy) 





Lokalizacja Nowy Świat



Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich –
całkowity koszt 6 504 138,72 PLN 

Celem Projektu jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego:

• wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej
• morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędami Morskimi
w Słupsku i Szczecinie

Obecnie opracowywany jest Projekt planu zagospodarowania wraz z Prognozą,
który w połowie 2018 r. zostanie przedłożony do opinii i uzgodnień
Właściwych organów oraz będzie poddany oficjalnym
konsultacjom społecznym.

Ponadto, na rzecz realizacji projektu zakupiono infrastrukturę
serwerową oraz stacje robocze wraz z oprogramowaniem GIS



Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego
w Gdańsku – całkowity koszt 170 000 000 PLN

Istotą projektu jest przebudowanie toru wodnego wraz z dostosowaniem
oznakowania nawigacyjnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie
Portu Północnego, który jest częścią Portu Morskiego w Gdańsku.

Realizacja projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów
jakościowych (niemierzalnych):
• umożliwienie dwukierunkowej żeglugi jednostek,
• zwiększenie bezpieczeństwa wpływających i wypływających statków

z Portu Gdańsk,
• rozwój transportu wodnego i wzmocnienie konkurencyjności Portu
Gdańskiego, aby utrzymać obecnych i przyciągnąć potencjalnych
armatorów, firmy logistyczne, spedycyjne, dla których polepszona
infrastruktura jest istotnym argumentem za kontynuacją
lub rozszerzeniem współpracy.



Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego
w Gdańsku – całkowity koszt 170 000 000 PLN c.d.

Ponadto realizacja projektu spowoduje osiągnięcie
następujących celów ilościowych (mierzalnych):
• powiększenie całkowitej długości toru do około 6420 m, 

szerokości na dnie do 600 m oraz głębokości technicznej 
toru do 18 m

• umożliwienie bezpieczna obsługę w Porcie Północnym  
statków o maksymalnych gabarytach: 

zbiornikowce – 355 x 60 x 15 m oraz kontenerowce
– 400 x 60 x 15 m



Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

Wartość projektu
• całkowita: 170 000 000 PLN
• UE: 144 477 454 PLN

Okres realizacji 
• II kwartał 2018 – II kwartał 2020 





Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie 
Północnym w Gdańsku – całkowity koszt 719 000 000 PLN

W ramach projektu planowana jest rozbudowa układu falochronów
odpowiadających  za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego.
Przedsięwzięcie przebiegać będzie na terenie około 232 ha (w tym powierzchnia
prac czerpalnych wyniesie około 145 ha) i dotyczyć będzie:
• remontu istniejącego falochronu wyspowego (o długości 653,0 m),
• budowy nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu istniejącego 

falochronu wyspowego (całkowita długość nowej konstrukcji 
wyniesie 853,0 m)

• remontu falochronu wyspowego północnego (o długości 1625,0 m)
• budowy platformy dla ptaków, która zlokalizowana będzie pomiędzy 

istniejącym falochronem wyspowym, a jego projektowanym 
przedłużeniem

• budowy nowego „Południowo – Wschodniego” falochronu
(o długości 826,0 m)

• wykonania robót czerpalnych na projektowanych torach wodnych 
i obrotnicach wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania 
nawigacyjnego



Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie 
Północnym w Gdańsku

Wartość projektu
• całkowita: 719 000 000 PLN
• UE: 611 150 000 PLN

Okres realizacji 
• II kwartał 2018 – II kwartał 2021 

Falochron wyspowy północny



Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). 
Etap IIIA – całkowity koszt 156 000 000 PLN

W ramach Projektu wybudowany zostanie tor wodny na Martwej Wiśle
wraz z wymienionym i zaktualizowanym oznakowaniem nawigacyjnym,
oraz przebudowane i wyremontowane nabrzeża Martwej Wisły.

W wyniku realizacji zakresu projektu nastąpi poprawa parametrów technicznych 
toru wodnego (na długości 2153 m) na Martwej Wiśle umożliwiająca wpłynięcie 
statków o standardowych parametrach:

• L=105m
• B=15,82m
• T=5,75m 
oraz zabezpieczenie toru wodnego i akwenów portowych poprzez 
przebudowanie, bądź wyremontowanie nabrzeży 
o łącznej długości 4267,0 m.



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

Wartość projektu
• całkowita: 156 000 000 PLN
• UE: 132 600 000 PLN

Okres realizacji 
• I kwartał 2018 – IV kwartał
2020 





Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu 
Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego

Zakres projektu

W ramach projektu planowane jest :
• pogłębienie toru podejściowego do Portu Gdynia do rzędnej – 17,00 m (do 
główek falochronu)
• poszerzenie toru podejściowego do 280 m (na długości 3734 m);
• zabezpieczenie trasy światłowodu na projektowanej szerokości toru 
podejściowego
• zabezpieczenie/przebudowa wejścia do portu z pozostawieniem szerokości 
wejścia głównego 150 m

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności 
polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do 
zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie 
wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych 
śródlądową drogą morską.



Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu 
Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego

Wartość projektu
• całkowita: 100 000 000 PLN
• UE: 85 000 000 PLN

Okres realizacji 
• I kwartał 2019 – IV kwartał 2021 



Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu 
Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego

Realizacja projektu : 

W marcu 2018 r. planowane jest ogłoszenie postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.





Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami      
e-Navigation – całkowity koszt 40 000 000 PLN

W ramach wdrożenia Projektu inwestycyjnego planowana jest realizacja
następujących zadań:
• wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego stanowiącego 

infrastrukturę zapewnienia dostępu do portów (w tym do portów o 
podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w obszarze Zatoki
Gdańskiej)

• modernizacja infrastruktury Bazy Oznakowania Nawigacyjnego do obsługi
• technicznej znaków nawigacyjnych
• rozbudowa krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego,
• modernizacja wybranych elementów systemu VTS Zatoka Gdańska,
• dostosowanie informatycznych systemów bezpieczeństwa 

morskiego do zadań związanych z wymianą informacji w ramach sieci
europejskich

• stworzenie narzędzi dla ustanowienia krajowego
systemu e-Navigation

• rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej
dla potrzeb systemów wymiany informacji i bezpieczeństwa
morskiego (w tym relacji statek – ląd)



Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego          
w Gdyni – całkowity koszt 83 515 500,66 PLN

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę taboru
pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni. Przedmiot
projektu obejmuje zakupy następujących jednostek
taboru pływającego:
• specjalistyczna jednostka hydrograficzna wraz z 

wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia 
i obróbki danych hydrograficznych;

• jednostka dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia;
• jednostka do obsługi oznakowania  

nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego;
• szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne (2 szt.).



Wizualizacja jednostki hydrograficznej

Wizualizacja jednostki inspekcyjnej 



Budowa morskiego systemu łączności w 
niebezpieczeństwie GMDSS-PL

- całkowity koszt 16 000 000 PLN
• W dniu 31 stycznia 2018 r. projekt został umieszczony w

Wykazie Projektów Zidentyfikowanych. Trwają prace
związane z zawarciem umowy dot. Przygotowania projektu
pozakonkursowego (pre-umowy) 

• Projekt zakłada budowę systemu łączności w
niebezpieczeństwie dla stref A1 oraz A2 polskiej strefy SAR

• W niedługim czasie planowane jest ogłoszenie przetargu 
na zadanie: „Zaprojektowanie i budowa morskiego 
systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL”
w ramach projektu.



System Informacji Przestrzennej Administracji 
Morskiej (SIPAM) – całkowity koszt 5 971 782 PLN

Cele szczegółowymi projektu, to:
• zwiększenie dostępności zbiorów danych będących  

w dyspozycji administracji morskiej
• poprawa jakości, harmonizacja i zapewnienie 

interoperacyjności danych administracji morskiej
• zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania 

danych administracji morskiej.



Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu 
Helskiego – całkowity koszt 75 000 000 PLN

• Głównym elementem przedsięwzięcia jest odbudowa ostróg 
na odcinku od 0,3 km we Władysławowie do 12,3 km w 
Kuźnicy

• Istniejące ostrogi (ok. 110 szt.) zostaną zlikwidowane. 
Sumarycznie odnowiony system będzie się składał z około 
144 ostróg.

Ostrogi mają za zadanie:
• częściowe rozproszenie energii falowania oraz 

przechwytywania ruchomego rumowiska morskiego,
• zakumulowanie i utrzymywanie możliwie szerokiej i 

wysokiej plaży
• przyczynią się do stabilizacji brzegu, zachowania 

plaż oraz zabezpieczenia wału wydmowego 
– przywrócenie bezpiecznych parametrów brzegu.



Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy 
Morskiej – całkowity koszt 35 000 000 PLN

Celem nadrzędnym projektu jest:
• poprawa sprawności reagowania w sytuacji 

wystąpienia powodzi sztormowych 
• zabezpieczenie miasta Krynica Morska przed 

powodziami od strony Zalewu Wiślanego
• poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego 
• minimalizowanie strat wynikających 

z erozji lądu i cofania się brzegu
• dzięki uniknięciu powodzi, zachowane 

zostaną istniejące walory przyrodnicze.



Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map 
ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód 
wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni –

całkowity koszt 800 000 PLN

W ramach projektu przewiduje się:
• weryfikację i aktualizację metodyki opracowania map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego

• przegląd i aktualizację map od strony morza, w tym 
morskich wód wewnętrznych.

• ilość regionów wodnych i obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, dla których zostaną
sporządzone mapy, będzie wynikać z aktualizacji 
wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony 
morza i morskich wód wewnętrznych.



Inwestycje zrealizowane przez Urząd Morski w 
Gdyni współfinansowane przez Unię Europejską

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa 
szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie        
Wartość Projektu: 159 514 442,02

Krajowy  System Bezpieczeństwa  Morskiego (KSBM) – Etap I 
Wartość Projektu: 112 674 893,83

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) – Etap IIA
Wartość Projektu: 85 584 014,00

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji 
Urzędu Morskiego w Gdyni
Wartość Projektu: 68 758 970,92

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap –
przebudowa falochronu wschodniego 
Wartość Projektu: 51 418 109,02 



System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi 
(SWIBŻ) 

• System SWIBŻ pełni funkcję podstawowej platformy 
dystrybucji informacji i ma bezpośredni wpływ na poziom 
bezpieczeństwa morskiego. 

• Pozwala na wymianę informacji o ruchu statków
• Pełni funkcję Krajowego Systemu SafeSeaNet
• Zawiera informacje dotyczące: Hydro‐Meteo, Ostrzeżeń

Nawigacyjnych, Prognoz Pogody IMGW
• Szczegółowe informacje dotyczące statków
• Posiada funkcję zobrazowania historii ruchu statków





National Single Window to:

• automatyczna awizacja statków
• redystrybucja danych do podmiotów państwowych i portów
• walidacja danych zgodnie ze standardem ISO-28005
• kompleksowy pakiet danych z wielu źródeł
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10 ośrodków ruchu 
Kapitanatów Portów

(wybrane elementy projektu)  

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego

Projekt realizowany w latach 2011-2015 z udziałem urzędów morskich 
oraz służby SAR



Oznakowanie nawigacyjne
Urząd Morski w Gdyni w obszarze swej terytorialnej właściwości obsługuje 370 znaków 

nawigacyjnych stałych i pływających, tj.: latarnie morskie, nabieżniki i światła wejściowe do 
portów, stawy nawigacyjne, pławy świetlne i nieświecące.

Przykłady nowoczesnych rozwiązań zastosowanych w oznakowaniu nawigacyjnym obszarów morskich:

Światła nawigacyjne w technologii LED

Autonomiczne, kompaktowe  lampy 
nawigacyjne

Pławy z barwionego, rotacyjnie 
formowanego polietylenu

Precyzyjne stawy przegubowe na torach 
wodnych

Konstrukcje strunobetonowe znaków 
stałych

Zdalny monitoring położenia i 
parametrów pracy znaków 
nawigacyjnych



Systemy radionawigacyjne
Urząd Morski w Gdyni zarządza infrastrukturą brzegową
radionawigacyjnego systemu DGPS oraz krajową siecią

systemu automatycznej identyfikacji statków AIS 

Schemat sieci DGPS ‐ PL

Schemat sieci AIS ‐ PL

Anteny stacji referencyjnej DGPS w 
Rozewiu



Bardzo dziękuję za uwagę!


