
MODERNIZACJA WEJŚCIA DO PORTU 
WEWNĘTRZNEGO 

(W GDAŃSKU). ETAP IIIA

Beneficjent: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni





Wartość projektu
• całkowita: 116 000 000 PLN
• UE: 98 600 000 PLN

Okres realizacji 
• I kwartał 2018 – I kwartał 2021 



W  dniu  18  czerwca  2018  r.  pomiędzy  Centrum  Unijnych  Projektów 
Transportowych  a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni  podpisana  została 
Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.03.02.00‐00‐0014/17‐00



SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

Zarządzeniem  wewnętrznym  nr  13  z  dnia  21  kwietnia  2016  roku  Dyrektor 
Urzędu Morskiego w  Gdyni  powołał Jednostkę Realizującą Projekt  (JRP)  pt. 
Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA:

Anna Stelmaszyk ‐ Świerczyńska  – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

Joanna Kocur – Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu



SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

Zakres  zadań JRP wynika  z  treści  zarządzenia  i w  jej  skład wchodzi  17 osób, 
wraz z przypisanymi im zadaniami:
 Pełnomocnik  ds.  Realizacji  Projektu  – nadzór,  koordynacja  i  zarządzanie 
pracami w projekcie,
 Zastępca  Pełnomocnika  ds.  Realizacji  Projektu  – zastępstwo  w  razie 
nieobecności  Pełnomocnika  ds.  Realizacji  Projektu,  nadzór  nad  realizacją
projektu,
 2  pracowników  – prowadzenie  prac  związanych  z  projektem  w  zakresie 
funduszy europejskich,
 1  pracownik  – prowadzenie  spraw  związanych  z  rozliczaniem  finansowo‐
księgowym projektu,
 3 pracowników – prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań od 
strony techniczno – inwestycyjnej,



 1  pracownik  – prowadzenie  spraw  związanych  z  realizacją zaleceń
związanych  z  przyrodą i  monitoringami  przyrodniczymi  wynikającymi  z 
decyzji środowiskowej,
 1  pracownik  – prowadzenie  spraw  związanych  z  prawem  do 
dysponowana gruntem i zagadnieniami,
 2  pracowników  – przeprowadzanie  zamówień publicznych na 
poszczególne roboty, usługi,
 1  pracownik  – prowadzenie  sekretariatu  projektu, w  tym  prowadzenie 
rejestru  korespondencji,  archiwizacja  dokumentów  w  części  technicznej; 
nadzór, weryfikacja i archiwizacja miesięcznych kart czasu pracy, 
 1  pracownik  – prowadzenie  spraw  związanych  z  obsługą projektu  od 
strony organizacyjno‐prawnej,
 1  pracownik  – prowadzenie  spraw  związanych  z  obsługą projektu  od 
strony kadrowo‐pracowniczej,
 1 pracownik – prowadzenie spraw związanych z realizacją
zadań w zakresie energetyki,
1 pracownik – prowadzenie nadzoru ze strony Kapitanatu Gdańsk. 



Projekt infrastrukturalny, zlokalizowany jest w województwie pomorskim, 
w  gminie  Miasta  Gdańsk,  w  rejonie  Portu  Gdańsk.  Port  Morski  w  Gdańsku 
położony  jest  w  środkowej  części  południowego  brzegu  Morza  Bałtyckiego, 
na brzegu Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły.

W  ramach  projektu  wybudowany  zostanie  tor  wodny  na Martwej Wiśle  na 
długości  2  153  m  wraz  z  wymienionym  i  zaktualizowanym  oznakowaniem 
nawigacyjnym,  oraz  zostaną przebudowane  i  wyremontowane  nabrzeża 
Martwej Wisły i Motławy o łącznej długości 2 516,51 m:

 Nabrzeże Szyprów (383,20 mb)

 Nabrzeże Flisaków (307,11 mb)

 Nabrzeże Retmanów (938,90 mb)

 Nabrzeże Polski Hak (355,5 mb)

 Nabrzeże Motławy nr XVIII (531,80 mb)

ZAKRES PROJEKTU



W dniu 15 marca 2017  roku z  firmą Sweco Consulting Sp. z o.o.  została podpisana 
umowa na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Umowa jest w trakcie realizacji.



W  dniu  12  lutego  2018  roku  z  firmą Budimex  S.A.  zostały  podpisane  3  kontrakty  na 
Wykonanie  robót  budowlanych  na  projekcie  „Modernizacja  wejścia  do  portu 
wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” na zadaniach:
Nabrzeże Flisaków, 
Nabrzeże Retmanów, 
Nabrzeże XVIII.  
Kontrakty są w trakcie realizacji.



W  dniu  3  stycznia  2018  roku  z  Pracownią Projektową
Budownictwa Hydrotechnicznego Aquaprojekt Sp.  z o.o.  została 
podpisana  umowa  na  Sprawowanie  nadzoru  autorskiego  w 
ramach zadania Przebudowa Nabrzeża nr XVIII rzeki Motławy.
Umowa jest w trakcie realizacji.

W dniu 27 czerwca 2016 roku z firmąWuprohyd Sp. z o.o. została 
podpisana umowa na Opracowanie projektu budowlanego wraz 
z wykonawczym na przebudowę nabrzeży przy Polskim Haku w 
Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
Umowa jest w trakcie realizacji.



W  dniu  17  maja  2018  roku  z  Konsorcjum  firm  (Lider  – Przedsiębiorstwo  Robót 
Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.) została podpisana umowa na Usunięcie obiektów 
podwodnych znajdujących się na dnie Martwej Wisły w Gdańsku. 
Umowa została zrealizowana. 



Dziękuję za uwagę
Anna Stelmaszyk‐Świerczyńska


