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Urząd Morski w Szczecinie realizuje projekt nr POIS.03.02.00-00-0008/17, pn. „Budowa 

dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Inwestycja jest współfinansowana przez 

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Instytucją pośredniczącą jest Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych (CUPT). 

Przedmiotem projektu jest budowa (w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”) dwóch statków 

wielozadaniowych z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z 

wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Jednostki wielozadaniowe w codziennej 

eksploatacji przeznaczone będą do realizacji zadań statutowych Urzędów Morskich w 

Szczecinie i Gdyni. W szczególności statki posłużą do transportu, obsługi, wymiany i kontroli 

pław morskich. Będą również wyposażone w urządzenia niezbędne do wykonywania 

pomiarów hydrograficznych wraz z ich obróbką i opracowywaniem.  

Jednostki wielozadaniowe, w przypadku wystąpienia katastrofy morskiej, będą mogły zostać 

wykorzystane do holowania, zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów, jak również 

wypełniać będą funkcje ratownicze. W okresie zimowym, gdy wystąpi zalodzenie torów 

wodnych, służyć będą do lodołamania. 

Statki wielozadaniowe będą miały 60-65 metrów długości i 12-15 metrów szerokości, 

zanurzenie około 3,5 metra. Załogę będzie stanowiło 6 osób i około 14 osób personelu 

specjalistycznego. 

Miejsce eksploatacji jednostek determinuje ścisły związek inwestycji z bezpieczeństwem 

żeglugi na torach podejściowych i na obszarze portów morskich w Gdańsku, Gdyni, 

Świnoujściu i Szczecinie. Inwestycja stanowi jeden z elementów budowy systemu 

poprawiającego dostępność portów od strony morza, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego, 

a przez to wzrost konkurencyjności i prestiżu portów. 

Zakup tego typu jednostek jest uzasadniony rozwojem infrastruktury portów o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki morskiej, skutkującym zwiększonym ruchem statków w obszarach 
właściwości Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni. W szczególności - dla 
Urzędu Morskiego w Szczecinie zakup konieczny jest z uwagi na otwarcie portu 
zewnętrznego z terminalem LNG w Świnoujściu, co powoduje zwiększenie wymagań w 
zakresie utrzymania torów podejściowych do tego portu (lodołamanie, utrzymanie 
zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego, osłona przeciwpożarowa).  

Wymogi w zakresie tworzenia krajowych i regionalnych systemów gotowości do zwalczania 

zanieczyszczeń, których istotnymi uczestnikami pozostają Urzędy Morskie w Szczecinie i 

Gdyni, wynikają również z Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza 

Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U. Nr 28 poz. 346 z 2000 r.), 

która nakłada na Polskę obowiązek zorganizowania systemu i zapewnienia środków 

technicznych do skutecznego reagowania na zanieczyszczenia morza niebezpiecznymi i 

szkodliwymi substancjami. 

Koszt całego projektu szacowany jest na 240 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 

204 mln zł, co stanowi 85% kwoty. Pozostałe 15% zostanie pokryte z budżetu państwa. 

W maju 2017 roku umowę o dofinansowanie projektu podpisali: Przemysław Gorgol, p. o. 

dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, i Andrzej Borowiec, dyrektor Urzędu 

Morskiego w Szczecinie. 

Przewidywany termin realizacji to koniec 2020 roku. 


